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NĖRA DŪMU BE
UGNIES...
Pravda susinervino... dėl žmonių teisių

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Diskusijos apie žmonių tei 

sės anapus geležinės uždan
gos pagaliau sunervino ir 
Pravdą. Vasario 12 d. oficia
lus kompartijos organas disi 
dentus išvadino socializmo 
priešais. Pasak laikraštį: 
‘Jie yra tik saujalė asmenų, 
kurie nieko neatstovauja, 
nieko nereprezentuoja ir 
kurie yra nutolę nuo sovietų 
tautos. Dar daugiau, jie eg
zistuoja tik todėl, kad yra 
Vakarų remiami, apmokami 
ir giriami.’

Bet jei taip, ar verta apie 
juos kalbėti? Pravda aiški
na: ‘Nereikia nė sakyti, kad 
krūvelė išdavikų nesudaro 
pavojaus Sovietų sistemai, 
tačiau jų egzistencijos faktas 
rodo, jog senosios santvar
kos papročiai ir prietarai dar 
nėra visai ištrinti iš mūsų gy 
venimo ir kad paskiri sovie
tų piliečiai dar gali būti pa
gauti ant buržuazinės propa
gandos meškerės ir suvilioti 
buržuaziniu gyvenimu ir pa
sakėčiomis apie kapitalisti
nio pasaulio žmonių teises ir 
laisves.’

Už tat reikia budėti ir lai
ku efektyviai atmušti buržu
azinę propagandą. Tą ir da
rydama, Pravda toliau me
luoja: ‘Istorija moko, kad tos 
(žmonių) teisės gali būti įgy
vendintos tik socialistinėje 
sistemoje. Teisė dirbti, tei
sė išsimokslinti, teisė į socia
listinį saugumą, teisė rinkti 
ir būti renkamam į visų rū
šių valdžias ir administraci
nes įstaigas, teisė kritikuoti 
ir kontroliuoti tų įstaigų 
veiklą, teisė dalyvauti disku
sijose ir sprendimuose, įskai 
tant ir visos tautos reikalus - 
štai kas yra mūsų socialisti
nės demokratijos veikla.’

Po to, žinoma, nelieka nie
ko kito, kaip pabandyti prak 
tikoje, kiek iš tikro yra tie
sos Pravdoje. Rezultatas 
bus toks pat kaip ir bandy
mo su Helsinkio Aktu, tačiau 
kas nepasiseka sykį, gali pa
sisekti kitą kartą.

Tuo tarpu šioje Atlanto pu 
sėje amerikoniška ‘pravda’ - 
New York Times savo diplo
matinio korespondento Ber
nardo Gwertzmano plunks
na įrodinėja, kad mūsų pre
zidentas šioje byloje gali tik 
šnekėti - Talking is about all 
that Mr. Carter can dol

‘Jei patikėti istorija, pa
garba žmonių ir pilietinėm 
teisėm Sovietų Sąjungoje ir 
kitur Rytų Europoje gali 

tik kilti iš tų bendruomenių 
vadovybės, gal Vakarų pa
pročių įtakoje, bet ne jiems 
vadovaujant’ - samprotauja 
Gwertmanas.

Daugiausiai žmonių teises 
Sovietijoje paveikusi Stalino 
mirtis 1953 m. ir Nikitos 
Chruščiovo reformos, suma
žinusios baudžiamųjų sto
vyklų skaičių, grąžinusios 
šiokią-tokią teisinę santvar
ką ir sumažinusios slapto
sios policijos galią. 1977 me
tų Sovietija žymiai skiriasi 
nuo 1952 m. Jaučiama ma
žiau baimės ir daugiau atvi
rumo. Kova už žmonių tei
ses esanti sėkmingesnė, kai 
tarptautinė situacija yra ra
mi ir sovietai nori pakelti sa
vo prestižą užsienyje. Kar
tu esama įrodymų, kad tos 
reformos mažai turi bendro 
su užsienio įtaka, bet yra su
sijusios su naujos vadovybės 
noru įgyti daugiau populia
rumo savo pavaldinių tarpe. 
Taip atsitikę, kai Chruščio
vas konsolidavo valdžią savo 
rankose, taip atsitiko pir
maisiais Brežnevo valdymo 
metais ir gali atsitikti, kai jo 
įpėdinis, kas jis bebūtų, 
perims valdžią - baigia Gwer 
tzmanas.

Kaip ten būtų, nėra dūmų 
be ugnies. Ji gali būti prige
sinta, jos neįmanoma tačiau 
visai sutrypti. Be to, jei 
Kremlius nenori greitai ko 
nors drastiško griebtis, jis ir 
toliau turi skaitytis su Vaka
rų viešąja opinija. Mat už 
bet kokią ūkinę pažangą pati 
Sovietų Sąjunga ir jos sateli
tai visų pirma turi būti dė
kingi paskolom iš Vakarų, 
kurios pereitų metų pabai
goje pasiekė 40 bilijonų dole
rių, kurių pačiai Sovietijai 
atiteko 15 bilijonų, kiti - sate 
litams. Didelė dalis tų kredi 
tų atėjo iš Vakarų Europos, 
bet dabar europiečiai jau ne
siskubina. Tai žinodamas 
Brežnevas savo lapkričio kai 
boję viliojo amerikiečius 
aiškindamas: ‘Amerikiečių 
įmonės neteko tarp 1.5 ir 2 
bilijonų dolerių vertės užsa
kymų’.

Praktiškai tai atsitiko dėl 
to, kad kongresas nedavė 
kredito ir didžiausio palanku 
mo teisės sovietų importui. 
Anot N.Y. Times finansinio 
bendradarbio Paul Lewis, 
dabar įdomiausias klausimas 
esąs, ar prezidentas ir kong
resas, po visos retorikos 

(Nukelta į 2 psl.)
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DIDĖJA TARPTAUTINIS SOLIDARUMAS SMERKIANT 
ŽMONIŲ TEISIU PAŽEIDIMUS

Lietuvos Diplomatijos 
Šefo Stasio Lozoraičio 
žodis pasakytas per radiją 
Nepriklausomybės 
šventės proga.

Vasario šešioliktosios die
na - Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė - yra iškilmin
gai minima kiekviename lais 
vojo pasaulio krašte, kuria
me yra lietuvių. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kana
doje, Pietų Amerikoje, Aus
tralijoje, Europoje - užsienio 
lietuvių visuomenė yra vie
ninga, švęsdama šią reikš
mingą datą, pažyminčią mū
sų tautos naujosios istorijos 
sprendžiamą įvykį - Lietu
vos nepriklausomos valsty
bės atstatymą, paskelbtą 
1918 metais mūsų sostinėje 
Vilniuje. Kalbamas aktas, 
kuriuo buvo atgaivintas lie
tuvių tautos suverenumas, 
tebėra galioje teisiniu atžvil
giu, nes smurtu primesta 
Lietuvai okupacija negalėjo 
jo panaikinti. Tai patvirtina 
civilizuotojo pasaulio pasto
vus nusistatymas nepripa
žinti padarytų Lietuvai, ly

giai kaip Estijai ir Latvijai, 
smurto padarinių.

Antra, ir svarbiausia, Va
sario 16 Aktas, jame išreikš
ta teisė į nepriklausomybę ir 
laisvę, tebėra gyvi mūsų tau 
tos sąmonėje.

Svetima, o ypač sovietų 
okupacija turi daug priemo
nių primesti žmonėms išvir
šines gyvenimo formas, poli
tinę bei ūkio santvarką, slo
pinti laisvą nuomonės išreiš
kimą. Bet vienas, pagrindi
nis dalykas, jai neprieina
mas - būtent, žmonių dvasia. 
Patriotizmas, tautinis solida 
rūmas, prisirišimas prie lais
vės, tikėjimas, žmonišku
mas, - štai tie dvasiniai veiks 
niai, kurie įkvėpė mūsų tau
tą tvarkyti savo nepriklau
somą valstybinį gyvenimą, o 
dabar sudaro laidą, kad ji pa 
liks tautiniai gyva, morali
niai sveika ir dvasiniai nepri 
klausoma, ligi atgaus politi
nę nepriklausomybę.

Kad ir kaip ilgai tektų to 
laukti, vis dėlto galima kons 
tatuoti, jog civilizuotų tautų 
bendruomenėje atsiranda 
vis daugiau moralinio bei po

litinio pasipriešinimo smur
tui ir priespaudai. Didėja 
tarptautinis solidarumas 
smerkiant žmogaus teisių pa 
žeidimus, persekiojimą dėl 
ideologinių, tautinių ar tiky
binių pažiūrų. Auga susido
mėjimas pavergtų kraštų li
kimu, nes žmogaus teisės pir 
miausiai pažeidžiamos tuose 
kraštuose, kurie, kaip Lietu
va, yra svetimųjų smurtu 
okupuoti ir valdomi. Žmo
gaus teisių nevaržomas vyk
dymas turi dar platesnės 
reikšmės: jis savaime veda į 
žmonių apsisprendimo lais
vę, į laisvos visuomenės su
darymą, į tautos laisvę bei 
valstybinę nepriklausomybę

Žmogaus teisių apsauga 
yra vienas dabartinės tarp
tautinės raidos Vakaruose 
veiksnių. Tai raidai paryš
kinti primintini šie Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidento Carter’io žodžiai, pa
sakyti jo inauguracijos kal
boje: *... Auga aistringas lais 
vės troškimas. Šia nauja 
dvasia vadovaujantis, šian
dien naujos veiklos pradžio- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ecuadoras, turįs teritori
nių ginčų su Peru, užpirko 
Izraelyje 24 naikintuvus 
”Kfir” tipo, kuris esąs pa
našus į amerikiečių F-15 ir 
turi amerikiečių General 
Electric J-79 motorus. Vals
tybės Departamentas tą 
biznį tačiau sulaikė. Ecua
doras grąsina pirksiąs So- 
vietijoje.

Kuba jau pasiuntusi 1,500 
karių į Mozambiųue, kur jie 
apmoko patrizanus kovai su 
Rodezija ir batalijoną (apie 
600 karių) į Guinėją, Vaka
rų Afrikoje, kurios mark
sistinis režimas turi sunku
mų išsilaikyti.

★
Prezidentas, vicepreziden

tas, Valstybės, Iždo ir Gy
nybos sekretoriai, preziden
to Saugumo patarėjas ir vi
sa eilė žemesnių adminis
tracijos pareigūnų yra buvę 
nariai ”Trilateralinės Ko
misijos”, todėl verta su ja 
gerėliau susipažinti. Tai yra 
Rockefelleriu pinigais suor
ganizuota instituciją, ku
rios tikslas yra skatinti 
bendravimą tarp šiaurės 
Amerikos, Vakarų Europos 
ir Japonijos. Iš to ir jos pa
vadinimas, kurio suprati
mui turime dar atsiminti, 
kad jos steigimo metu — 
1972 metais — Nixonas kal
bėjo apie naują penkiakam
pę (pentagoninę) pasaulio 
santvarką, kurioje, šalia tų 
trijų regionalinių galybių, 
dalyvautų dar ir Kinija bei 
Sovietų Sąjunga. Tame pen
ketuke trejukė turėtų di
desnį balsą, jei tarp Savęs 
sutartų. Be to trejukė tie
siogiai susidūrė su nauju 
ūkiniu fenomenu — tarp
tautinėm bendrovėm, ku
rios yra peraugusios vieno 
krašto ribas.

šiuo metu triletarinę ko
misiją sudaro apie 250 na
rių. Kiekvienas jų turi svar
bias pozicijas savo krašte. 
Carteris į ją pakliuvo atsi
tiktinai. Buvo taip. Komi
sijai trūko narių, kurie, re
prezentuotų JAV Pietų sri
tį. Už tat buvęs Valstybės 
sekretorius Dean Rusk pa
siūlė jon įtraukti tuo laiku 
buvusį Georgijus guberna
torių Carterį, kas ir buvo 
padaryta. Toje komisijoje

DIDĖJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

je negali būti Amerikai kil
nesnės ir garbingesnės už
duoties, kaip padėti kurti tei 
singą bei taikingą, tikrai 
žmonišką pasaulį ...’.

Šie kilnūs Amerikos Pre
zidento žodžiai teįkvepia ir 
mums pasitikėjimo ateitimi.

Nepriklausomybės šven
tės proga, Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos vardu, 
nuolankiai sveikinu lietuvius 
ir lietuves krašte ir užsieny, 
linkėdamas visiems laimės 
asmeniniame gyvenime ir 
sėkmės darbuose Lietuvos 
gerovei.

Carteris ir susipažino su vi
sais dabartiniais jo užsie
nio politikos patarėjais, 
šiuo metu iš Rockefelleriu 
ir jų fondo komisija gauna 
apie 10% jai reikalingų lė
šų, 7 % sudeda tarptautinės 
bendrovės, o kitas lėšas pa
rūpina kitos didžiosios 
Amerikos, Vakarų Europos 
ir Japonijos įmones ir insti
tucijos.

Pradedami eiti pareigai 
visi pareigūnai su preziden
tu priešaky iš tos komisijos 
narių tarpo atsistatydino, 
nors formaliai toji 'komisi
ja’ buvo tik privačių pilie
čių iš šiaurės Amerikos Va
karų Europos ir Japonijos 
sambūris, siekiąs glaudes
nio ūkinio ir politinio bend-
ravimo tarp jų kraštų. Toks 
tikslas faktinai niekados 
neprieštaravo ir oficialiai 
JAV politikai, nors Nixono- 
Kissingerio laikais dėl Viet
namo karo ir padėties Arti
muosiuose Rytuose daugiau 
dėmesio reikėjo skirti san
tykiams su Sovietų Sąjun
ga ir Kinija.

★

Susirinkusiųjų.būryje bu
vo ir buvęs raudonosios ar
mijos generolas Piotr Gri- 
gorenko. Pašalintas. iš ka
riuomenės jis jau spėjo pats 
atkentėti 5 metus beprot
namyje. Jis žurnalistui pa
tikino, kad valdžios parei
gūnai Starchiką suėmė‘ne 
tiek už jo dainų turinį, kiek 
jie labiausiai supyko, kad1 
taip trumpu laiku susirado 
toks didelis būrys jo pase
kėjų ir gerbėjų.

Raudonieji tironai šautu
vais, jų buožėmis, grandi
nėmis, kalėjimais ir trėmi
mais užmušė daug partiza
nų ir kitų laisvės kovotojų, 
bet vargu ar suras tinkamų 
priemonių sunaikinti šios 
naujos dvasinės rezistenci
jos judėjimą?

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On behalf of the Government and people of the 

United Statės, I am pleased to send you greetings 
and best wishes on the occasion of the fifty-ninth 
anniversary of Lithuanian independence.

Our nation has benefited greatly from the many 
contributions of its citizens of Lithuanian origin. 
We are all made richer by the undaunted spirit of 
liberty and self-determinaticn of the Lithuanian 
people and by their continuing efforts to maintain 
their proud national heritage.

Dr. S. -A. Backis,
Charge d’Affaires of Lįthuania

Lietuvių delegacija pas Connecticut gubernatorę Ella T. Grasso. Iš kairės: kun. J. Matutis, 
R. Tijūnelienė, gub. E. T. Grasso, E. Liūdžiuvienė, dr. P. Vileišis ir B. Vilčinskas.

Nėra dūmų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

apie žmonių teises, drįs at
šaukti tuos suvaržymus?

Ta pačia tema rašydamas 
kairiųjų The New Republic 
apgailestauja, kad Carteris 
ir Vance pasiskubino paaiš
kinti, kad jų protestai tik kal
ba (only talk), kad tarp pro
testų ir santykių su sovie
tais nėra jokio ryšio - ‘no lin- 
kage’. ‘Ką rusai apie tai gali 
pamanyti’ - klausia ir pats at 
sako: ‘Jiems nelieka nieko ki 
to kaip tik patikėti, kad jei 
jie suims sekantį disidentą, 
JAV pakels triukšmą, kuris 
užtrokš pavėjui... Jei jį (Car 
terį) sovietai iš tikro bandė, 
mūsų įvertinimu jis vertas 
tik C su plušu ...’

Įdomu, kad prie laikraščių 
kurie pakeitė savo nuomonę 
apie Helsinkio Aktą, dabar 
prisidėjo ir Time, rašyda
mas:

Iš dalies sovietų dilema 
(su disidentais) išplaukė iš 
Helsinkio susitarimo, kurį 
pradžioje daugelis laikė Mas 
kvos laimėjimu už tariamą 
esančių sienų ‘nepažeidžia-

DEPARTMENT OF STATĖ 
WASHINGTON

February 15, 1977

Sincerely,

Arthur A. Hartman
Acting Secretary

mumą, tokiu būdu legalizuo
jant sovietų Baltijos valsty
bių perėmimą ir status quo 
Rytų Europoje.’ Bet susita
rimas apimąs ir pasisakymą 
už žmonių teises ... Maskva 
tai nelaikiusi sau pavojumi. 
Juk tas teises 60 metų garan 
tuojanti konstitucija ir ... nie 
kas su jom nesiskaitė. Mask 
vos nelaimei atsirado tokių, 
kurie į jas pažiūrėjo rimtai - 
ar bent nudavė tai darą. Si
tuaciją gerai atvaizduojąs 
anekdotas, kartojamas (vie
toves pakeitus) visoje Rytų 
Europoje:

Ateina bobutė į Pinsko mi 
licijos nuovadą ir paprašo lei 
dimo aplankyti seserį New 
Yorke. Milicininkas tik gal
vą krato. Tada bobutė išsi
traukia pageltusius Pravdos 
puslapius ir pradeda links
niuoti paragrafus ir pastrai
pas. ‘Čia juk aiškiai pasaky
ta, jaunas žmogau, kad aš ga 
liu tai padaryti, ir po tuo pa
sirašė pats draugas Brežne
vas’ - aiškina ji tvarkos dabo 
tojui. Tas sumišęs gali tik at 
sakyti: ‘Babuška, čia tik 
Pinskas, o ne Helsinkis.’

Tiesa, bet disidentas Yuri 
Orlov prieš savo suėmimą 
aiškino Time koresponden
tui Maskvoje Marsh Clark: 
*... pirmą kartą visų rūšių 
disidentai susijungė Helsin
kio akto nuostatų vykdymą 
sekant... Helsinkis davė vė
liavą po kuria visi galime 
burtis.’

PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai1 paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys, linkėdami laikraš
čiui stiprėti.

27 dol. V. Sutkus.
Po 20 dol. dr. B. Paproc- 

kienė, J. Bubelis.
17 dol. dr. P. Pičiulis.
Po 12 dol. dr. J. Mauru

kas, E. Misiūnas, J. Kune
vičienė, J. Rimkūnas, S. 
Pročkienė, P. Mitalas.

Po 10 dol. A. Sukauskas, 
J. Vilutis, dr. P. Švarcas.

7 dol. 50 c. J. Marčiukai- 
tis.

Po 7 dol. P. žolynas, T. 
Jurčys, A. Motiejūnas, L.

Ramančionis, B. Vembre,
K. Gražys, V. Vaitužis, B. 
Briedis, J. Reedy, P. Pečen- 
kis, J. Adomaitis, J. Klau
sa, P. Indreika, dr. Z. Saba- 
taitis, kun. E. Statkus, J. 
Roland, V. Jaškauskienė, T. 
Duleba, S. Nutautas, P. 
Turūta, V. Kerelytė, A. šu- 
makeris, V. šeštokas, A. 
Kasnickas, A. Matioška, A. 
Valiulis, V. Kulbokas, P. 
Petrušaitis, J. Juodišius, K. 
Ralys, N. Miškinis, S. Mi- 
neika, V. Jokūbaitis, B. Vi
gelis, Z. Jakulis, A. Leikus,
O. Žukas, A. Velyvis, V. 
Misiūnas.

Po 5 dol. R. Jurkūnienė,
S. Tallat-Kelpša, M. Vaiš- 
nys, S. Kęsgailą.

Visiems aukojusiems už 
aukas ir linkėjimus nuošir
džiai dėkojame.

WANTED
JOURNEYMEN

ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close toler- 
ance. Steady work for ąualified 
men. Top wages and benefits.

JOHN McADAMS & SONS
20 KNIGHT STREET

N0RWALK, CONN. 06852

Tel. (203) 866-3335
Established 1842

(5-8>

VVANTED JOURNEYMEN 
DIEMAKERS 

DIE TRYOUT 
KELLER OPERATOR 

HYDROTEL OPERATORS 
Mušt have job shop expefiance & be 
able to sėt up own job. 58 hour week. . 
DTA shop good program. 
HERCULES MACHINE TOOL & DIE 

13920 East 10 Mile Rd. 
Warren, Mich.

(3-9)

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

FOREMAN
MUŠT BE THOROUGHI.Y

EXPER1ENCED ON CONEAMAT1CS
For a growing screw machine job 
shop Jocated in an exce)lent commu- 
nity 20 miles north of Milv'aukee. 
Mušt be well experienced on Conea- 
matics and related secondary opera- 
tions. Exceptional opportunity for the 
qualified individual with a proniosing 
future. Excellent benefits plūs. Send 
complete resume in strict confiaence 
to TR1-AUTOMATIC SCREW PROD- 
UCT, P. O. BOX 273. CEDARBURG. 
WISCONS1N 53012. (414) 377-5530.

(7-9)
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DR. JONO BASANAVIČIAUS 
'PRIEKALBA'

Homincs historiarum ignari 
semper sunt pueri.

Per ilgus tuos amžius mūsų giminė 
buvo taip paniekinta ir prispausta, 
jog už tiesa stebėtis reikia, kad tik 
per Viešpaties malonę ii iki šiai 
dienai dar gyva liko!

Senovės laikais apgyvenus kone 
dviguba žemės plota, n šiandie taip 
sumažėjo, jog prilygsta tik šešėliui 
senosios mūsų Lietuvos, las suny
kimas ivyko ypač dėl to, kad dau
gumas lietuviu, pasieniais greta kitų 
tautų gyvenančių. Per ilgus amžius 
pasisavino svetimas kalbas.

Žmonės patys neišmirė drauge su 
išmirimu tose šalyse lietuviškos kal
bos — jie liko tik priėmę kita kalba, 
tapo vokiečiais ar slavais. Taip visi 
mokyti keliauninkai, kuriems teko 
Prūsus aplankyti, sako, iog tipas 
tikros Prūsijos gyventojų pagal 
išvaizda neprilygsta vokiškam tipui, 
nors šios dienos Prūsijos gyventoju 
didi dalis tik vokrskai kalba. Mes vėl 
gerai žinome, iog daugybė šios dienos 
vokiečiu Prūsijoj paeina iš lietuvių, 
kurie atsižadėję nuo savo gražiosios 
kalbos — svetimai tautai teko. Taip 
lyginai einasi Lietuvoj ir kituose pa
sieniuose: Lietuva pamažėli nyksta, 
nes nyksta jos kalbai Suskaityti visas 
priežastis, dėl kuriu Lietuva sumažėjo 
ir taip sunaikinta tapo, būtų čia per- 
ilga.

Mes tik turime paminėti, kad rasi 
didžiausia priežastis viso to yra ta, 
kad tie, kurių pareiga rūpintis, nesi
rūpina lietuvius šviesti lietuviška kal
ba. Visi, kurie mūsų gyvenimo sun
kumą pažista, vienu balsu sako, kad 
tie mūsų kaimynai, po kurių valdžia 
yra mūsų giminė, stengiasi, idant mes 
ne šiandien, tai už metų kitų — virs- 
tume i vokiečius ar i slavus.

Jeigu mes paklaustume, kas per 
naudą vokietystei ar slavystei, jei 
mes atsižadėsim numylėtos lietuviš
kos kalbos ir garbingos praeities — 
kaimynai negalėtų mums duoti išmin
tingo nei teisingo atsakymo.

Juk ir mes esame tokie pat žmo
nės ir norime visomis teisėmis, pri
klausančiomis visai žmonijai, lygiai 
su mūsų kaimynais naudotis.

Tarp tokiu teisiu pirmutinė būtų ta, 
kad Lietuvoj lietuviai mokslą ir kiloki 
švietimą galėtų lietuvLkose mokyk
lose gauti. Šiandien mes visi gerai 
numanome, jog svetimos mokyklos 
saugiausia lietuvius verčia nutausti 
ir atskiria vaikelius nuo gimdytojų. 
Ar ilgai tai truks, negalime žinoti, 
bet nužiūrint i mūsų laikų Įvykius — 
lietuviu troškimai ir noras dar ne 
greitai išsipildys! . . .

Laimingesnio laiko Lietuvai ateinant 
bclūkuriuodami, turime patys rūpintis 
savo dabarnykščiais reikalais: ko ne
duoda mokyklos, to mes turime patys 
atlikti. Kūniško maisto nestokodami, 
pirmučiausiai turime rūpintis dvasios 
šviesa (red. p.). O šis šviesos skleidi
mas yra didei svarbus dalykas.

Mūsų laikraštis, vieną tik kartą per 
mėnesį išeinąs, tegul apims tą vietą, 
kuri dirvonais guli . . .

Trumpai sakant, mūsų laikraštis bus 
pasaulinio turinio ir pagal rsteklių bei 
jėgas — duos žinių iš visuotinio 
mokslo . . .

Mes daugiausia rūpinsimės išplatinti 
tarp brolių, savo skaitytojų, žinias 
apie savo tautos senovės žygius, o 
taip pat apie šių laikų lietuvių rei
kalus.

Kaip kiekvienas žmogus, atsimin
damas savo gyvenimo bėgi, atsižiū
rėdamas atgalios, mato ir numano, 
kas jis yra buvęs ir kuomi tapęs, 
supranta, dėl kokių savo ypatybių 
jis tapęs toks, o ne kitoks; taip ir 

visa mūsų giminė (tauta) turėtu at
minti ir pažinti praėjusi laiką, kuri 
yra išgyvenusi šioje Lietuvos žemėje, 
ir visus laimingus ir nelaimingus at
sitikimus, kurie šiokiu būdu padarė 
mūsų tautą tokią, kokią šiandie re
gime, ir ją pavedė tiems vargams, 
kuriuose gyvename.

Jau daug šimtų metų praėjo, kai 
paliovė Lietuvos giedrotose padan
gėse spindėjus žvaigždelė, kuri mūsų 
tėvų tėvams švietė, tamsi, neperregi
ma ūkana apsiautė mūsų linksmą 
buvusią senovėje žemę; visokie var
gai ir sunki ilga vergija išdildė iš 
mūsų atminties laimingesnio ir never- 
giško gyvenimo atminimą; užmiršome 
kuomi senovėje buvome, ir tikt retoj 
dainoj ar pasakoj randi paminklą ir 
praeities mūsų . . .

Liko dar kalba mūsų garbinga, apie 
kurtą' galime drąsiai su mokytu vyru 
ištarti: „Die Sprache ist unsere Ge- 
schichte." Šiaip viskas pragaišo, o ir 
tas mūsų vienintelis lobis — kalba 
taip pat nyksta.

Mūsų tad didžiausias rūpestis bus 
duoti pažinti mūsų broliams senovės 
Lietuvos įvykius ir mūsų garbingų 
sentėvių darbus, nes užmiršę iu tė
viškės meile — patys nesižinome, ku
rių tėvu sūnūs bei anūkai esame.

Jei kiekvienas geras sūnus gerbia 
savo tėvus ir tėvu tėvus, tai ir mes, 
šių laiku lietuviai turime sekti gerų 
senovės Lietuvos sūnų pavyzdžiu; 
todėl pirmu pirmiausia turime pažinti 
jųjų senovišką gyvenimą, būdą, dar
bą ir tikybą, jųjų darbus ir rūpesčius, 
nes jų gyvenimą pažinę, pažinsime 
geriau juos, o juos pažinę — ir patys 
save pažinsime.

Todėl rinkėjai dainų, pasakų ir kitų 
senovinių tautos paminklu pagal ver
tybę ir svarbumą ras mūsų laikraštyje 
vietą savo darbams.

Pasakodami apie praeiti, mes ne
praleisime progos nepasikalbėie su 
skaitytojais apie šių laiku mūsų tau
tos reikalus. Naudingi vėl pamokymai 
ir žinios iš gamtos mokslo ar tai »š 
vaistijimo ir tt. ras mūsų „Aušroj“ 
visuomet vietą.

Situos savo pažadus ršpildyti iš gi
lumos širdies norėdami, mes netrokš
tam sau kitokio pelno nei naudos, 
vienat, kad mūąu žodžiai pultų i gra
žią dirvą ir atneštų šimteriopą dva
sinę naudą Lietuvai . . .

Su Viešpaties pagalba mes kiek 
pajėgdami ir įmanydami triūsime, tos 
dūmos būdami, jog ir mūsų darbas 
gali, būti naudingas.

Kaip aušrai auštant nyksta .ant že
mės nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia!

Toks mūsų troškimas ir noras. 
Pragoj. („Aušra“, 1883 m.)

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI
Dirvos atstatymo fondui 

aukojo:
J. Stempužis, Cleveland 50.00 
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus auka Dirvos 
atstatymui (per
dr. V. Bložę) ............. 500.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Dailiojo žodžio atlikėjai: Ž. Modestienė, K. Bakšytė, L. Regis ir I. Mažeikaitė. 
A. Plaušinaičio nuotr.

CHICAGOJE PAMINĖTAS DR.I. BASANAVIČIUS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinys vasario 6 
d. LT Namuose paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 59-tas metines 
ir Lietuvos patriarcho, 
Korp! garbės nario dr. Jo
no Basanavičiaus mirties 
50 metų sukakti.

Iškilmingą sueigą pradė
jo Korp! pirm. Zigmas Mi
kužis. Sugiedotas tautos 
himnas, tylos minute pa-

Prof. dr. J. Puzinas
A. Plaušinaičio nuotr.

gerbti kritusieji už Lietu
vos laisvę. Savo žodyje pir
mininkas priminė šio susi
rinkimo tikslą, paminėjo 
nepriklausomybės kovų ka
rius, didvyrių mirtimi kri
tusius partizanus, Romą 
Kalantą, Sibiro kankinius ir 
visus kovotojus už Lietuvos 
laisvę. ”Jie kovojo, kad mes 
būtume laisvi. Telydi jų 
dvasia mus ir suteikia jėgų 
tolimesnei kovai, kad mūsų 
tėvynė Lietuva vėl būtų 
laisva”, — baigė savo žodi 
pirm. Zigmas Mikužis.

Akademinio lygio paskai
tą skaitė fil. dr. Jonas Pu
zinas. Prelegentas pastebė
jo, kad dr. Jonas Basanavi
čius yra tokia plati ir ša
kota asmenybė, kad per vie
ną valandą neįmanoma išsa
miau jo gyvenimą ir veiklą 
aptarti, žadėjo apsiriboti 
AUŠROS laikotarpiu ir Ba
sanavičiaus |našu j laikraš
čio leidimą. Iškėlė AUŠROS

Korp. pirm. Z. Mikužis atidaro minėjimą. K. Pociaus nuoti

raikšmę to laiko lietuvių 
gyvenime. AUŠRA buvo 
pirmas lietuviškas laikraš
tis spausdintas spaustuvė
je. Petrapilio, Maskvos ir 
kitų universitetų lietuviai 
studentai, gavę pirmą AUŠ
ROS numeri, verkė iš 
džiaugsmo ir pasididžiavi-

Sol. Audronė Gaižiunienė.
A. Plaušinaičio nuotr,

mo, kad ir lietuviai, kaip ir 
kiti, turi savo laikrašti. 
Nors AUŠRĄ Basanavičius 
redagavo tik du pirmus me
tus, bet jo itaka Į laikraščio 
leidimą buvo labai didelė. 
Jis rėmė ne tik finansiniai, 
bet ir straipsniais.

AUŠROS turinys nebuvo 
agresyvus ir nukreiptas 
prieš administraciją — ca
rą, bet skirtas ugdyti lietu

ANTANAS JUODVALKIS

višką dvasią, šviesti tautie
čius, žadinti iš apsnūdimo. 
AUŠRA pirmoji1 prabilo į 
Lietuvos liaudj, skelbdama 
lygiavertiškumo principą, 
kad lietuvis yra taip pat 
žmogus ir lygus kitiems. 
AUŠROS pažadinta Lietu
vos liaudis, didele sparta 
švietėsi ir tautiškai sąmo
nėjo. AUŠROS ir kitų vėly
vesnių laikraščių pastangų 
dėka, buvo paskelbtas Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo aktas, kur| pir- 
muo pasirašė dr. Jonas Ba
sanavičius,

Basanavičiaus veikla ir 
gyvenimas yra tampriai su
sijęs su tuolaikiniu lietuvių 

(Nukelta į'4 psl.)
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Amerikos saugumas (6)

Pavojingas rugsėjis
1970 metų rugsėjis buvo 

įtemptas laikotarpis Arti
muosiuose Rytuose. Tiesa, 
tarp Egipto ir Izraelio buvo 
paliaubos, tačiau labai tra
pios. JAV karinių pajėgų va 
dų (Joint Chiefs) nuomone, 
jei sovietai tuo laiku bandy
tų JAV-bes išstumti iš to pa
saulio kampo, jos (JAV) bū
tų tokioje pat nepalankioje 
pozicijoje, kaip sovietai Ku
bos krizės metu 1962 metais.

Mėnesio pradžioje palesti
niečių teroristai pagrobė 4 
keleivinius lėktuvus, kurios 
nuskraidino į Egiptu bei Jor
daniją ir ten, keleivius palei
dę, susprogdino. Pačiame 
Jordane netrukus prasidėjo 
kautynės tarp palestiniečių 
ir Jordano kariuomenės, į ku 
rias greitai turėjo įsitraukti 
ir sovietų apginkluota bei ap 
mokyta Sirijos kairuomenė.

Savaime aišku, kad štabų 
viršininkai kiekvieną dieną 
posėdžiavo, svarstydami, ką 
daryti, jei padėtis pareika
lautų karinės intervencijos. 
Situaciją tam jie laikė labai 
nepalankia. Visų pirma Na- 
to sąjungininkai - kaip Turki 
ja, Graikija ir net Ispanija - 
norėdamos palaikyti gerus 
santykius su arabais, nenore 
tų leisti tam reikalui pasinau 
doti JAV bazėmis tuose kraš 
tuose.

Armijos štabo viršininkas 
gen. Westmoreland sampro
tavo, kad galima būtų pasiųs 
ti kokią vieną armijos briga
dą į Kiprą ar gal Graikiją ar 
Turkiją, tačiau nebuvo aišku 
ką jiten darys, ir be to jos ap 
rūpinimas būtų labai sunkus 
jei sovietai panorėtų jį truk
dyti. Sovietų Viduržemio jū 
ros eskadra buvo kukli tik sa 
vo pavadinimu. Iš tikro ji sa 
vo laivų skaičiumi prilygo 
JAV 6-tam laivynui. Tiesa, 
jie neturėjo lėktuvnešių, ta
čiau tuos didžiuosius JAV lai 
vus nuolat sekiojo sovietų 
laivai, ginkluoti dideliom ra
ketom (cruise missiles), ku
rios tada dar nebuvo labai 
taiklios, bet vistiek pavojin
gos. Turint laiko, JAV lėktu- 
tuvai, pakilę nuo lėktuvne
šių, galėtų lengvai sunaikin
ti tuos sovietų laivus, tačiau 
kas būtų, jei sovietai pirmi 
pultų netikėtai? Tam atve
jui sovietų laivus, sekusius 
lėktuvnešius, iš savo pusės 
sekė kiti mažesni amerikie
čių laivai, tikėdamiesi savo 
artilerija sunaikinti sovietų 
raketas dar jas nepaleidus. 
Taip ‘susirakinę’ sovietų ir 
amerikiečių laivai plaukioja 
ir šiandien.

Rugsėjo 17 dieną preziden 
tas Nixonas įsakė sustiprinti 
JAV laivyną Viduržemio jū
roje trečiu lėktuvnešiu ‘John 
F. Ęennedy’ su pagelbiniais 
laivais. Armija iš savo pusės 
sualiarmavo du parašiutinin
kų batalijonus Europoje ir 
vieną pačioje Amerikoje. 
(Per keturis tūkstančius 
marinų plaukiojo su 6-tu lai
vynu). Aviacija užaliarmavo 
savo lėktuvus Incirclik bazė
je Turkijoje, tačiau Turkija 

nedavė. sutikimo juos pa
naudoti Jordanijoje.

Rugsėjo 20 dieną sovietų 
gamybos tankų masė peržen 
gė Jordanijos-Sirijos sieną, 
tačiau 23 dieną, sovietų nusi
vylimui, daugumas Sirijos 
tankų buvo karaliaus Husei
no kariuomenės sunaikinti. 
Kartu ir Izraelis pradėjo kon 
centruoti savo kariuomenę 
šiauriniame fronte eventua
liai invazijai į Siriją, kurią, 
tankų netekus, būtų sunku 
atremti. Po to sovietai pra
dėjo trimituoti pasitraukimą 
- jų klijentai dar nebuvo pa
kankamai stiprūs.

Kad tokį įspūdį palaikius, 
Nixonas iškeliavo aplankyti 
savo laivyno ir Italijos, Ju
goslavijos, Ispanijos, Angli
jos ir Irlandijos vyriausybes.

Rugsėjo 28-29 dienomis jis 
vizitavo 6-tojo laivyno viene
tus. Būdinga, kad jis nenore 
jo pernakvoti John F. Ken
nedy lėktuvnešyje, bet pasi
rinko Saratogą, kuris specia
liai turėjo atplaukti, tam 
tikslui, arčiau Neapolio! Štai* 
gi Egipto prezidento Nasse- 
rio mirtis sulaikė didesnį pa
radą ir ginklų demonstraciją 
tačiau NATO vyr. vadas gen. 
Goodpaster pareiškė visų 
US karių nuomonę, kad pre
zidento vizitas sustiprino jų 
moralę. ‘This is a United 
Statės and a NATO day’ - by
lojo generolas entuziastiškai 
bendram posėdyje. Priva
čiai prezidentui buvo paaiš
kinta, kad NATO pietinio 
sparno kraštams nedavus lei 
dimo, batalijonai iš Vokieti
jos turėtų būti gabenami į Vi- 
duriniuosius Rytus aplinki
niu keliu per Angliją, Gibral
taro sąsiaurį ir visą Vidurže
mio jūrą, kas reiškė, kad 
JAV galėjo pasitikėti tik čia 
esančiu laivynu ir marinais.

Patraukęs Zumwaldą į ša
lį, Nixonas admirolo paklau
sė: ‘Man rodos, kad jūsų nuo 
mone sovietai jau pralenkė 
amerikiečius jūroje?’

Zumwaldas paaiškino, kad 
jam perėmus vadovavimą, 
laivynas turėjo iš rikiuotės 
atitraukti pasenusius laivus 
ir tas procesas tęsiasi toliau. 
Nepaisant to, amerikiečiai 
galėtų sumušti sovietus vi
duryje vandenynų, tačiau si
tuacija keičiasi jų naudai, ar
tėjant prie jų kontroliuoja
mų pakraščių.

Nixonas su ta pažiūra suti
ko, tačiau aiškino, kad šiuo

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Dalis svečiiĮ minėjime A. Plaušinaičio nuotr.

PAMINĖTAS BASANAVIČIUS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

visuomeniniu bei politiniu 
judėjimu. Korp! Neo-Li
thuania 1924 m. gruodžio 7 
d. dr. Joną Basanavičių pa
kėlė į garbės narius.

Dr. J. Puzinas paskaitą 
paįvairino skaidrėmis iš Ba
sanavičiaus gyvenimo.

Gausūs dalyviai dėmesin
gai išklausė turiningą ir 
įdomiai perduotą paskaitą 

A. Pavilčiūtė deklamuoja.
A. Plaušinaičio nuotr.

momentu būtų sunku gauti 
papildomų lėšų iš kongreso. 
Už tat pirmiausia jis bandy
siąs derybomis išnaudoti dar 
turimą strateginį pranašu
mą, baigti karą pietryčių 
Azijoje, kuris išlaidas gyni
mo reikalams padarė labai 
nepopuliariotnis, ir tik tada - 
po 1972 metų rinkimų - pra
šyti tautos daugiau lėšų gy
nimosi reikalams. Kol kas 
Zumwaldas turėjo likti pa
tenkintas tuo, kad laivynas 
gražiai prisidėjo prie sekmin 
go prezidento blefo, kuris pa 
kėlė JAV prestižą Vidurže
mio jūros pakraščiuose.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU8AITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

audringais plojimais išreiš
kė padėką.

Iškilminga sueiga baigta 
Gaudeamus.

Po trumpos pertraukos, 
prasidėjo meninė dalis, ku
rią sumaniai' pravedė Lore
ta Andrijauskaitė. Braz
džionio eilėraščius: Mano 
protėvių žemė ir Lietuvos 
vardas — deklamavo Aud
ronė Pavilčiūtė ir Marius 
Kasniūnas. Solistė Audronė 
Gaižiūnienė, akompanuo
jant Živilei Modestienei, pa
dainavo tris dainas, o bi- 
sui pridėjo dar vieną. Solis
tė susirinkusių buvo šiltai 
sutikta, nesigailėta katučių 
ir valiavimų, o rengėjai so
listę ir akompaniatorę apdo
vanojo gėlėmis.

KELIONĖS | 
LIETUVA- 

Iš CHICAGOS

GEGUŽĖS I IKI GEGUŽĖS 8 — S 995.00 

LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 4 — S 1089.00 

RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpiūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės 
ir pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
Į kainą jeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

MARIUS KIELA
6557 So. Talman Avė. 

Chicago, III. 60629 
312-^434-9655

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, IIL 60601 
312—644-3003

Air tarės subjcct to change and government approval.

Dailiojo žodžio pynę — 
Mes ir Lietuva — išpildė 
Živilė Modestienė, Irena 
Mažeikaitė, Kornelija Bak- 
šytė ir Linas Regis. Tekstą 
paruošė Genovaitė Modes
tienė, o muziką pritaikė 
Algis Modestas-.

Pabaigai korporacijos 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Smieliauskaitės, 
vikriai pašoko Landytinį, 
Jonkelį ir Jaunystės šokį.

Pirmininkas Zigmas Mi
kužis padėkojo programos 
atlikėjams bei gausiai susi
rinkusiems korporantams ir 
jų bičiuliams. Pakvietė vi
sus pabendrauti prie kavos 
puoduko.

Minėjimas buvo aukšto 
lygio, gražiai pravestas, ąt- 
liktas pačių korporantų jė
gomis.
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TIKRAM PATRIOTUI JOKIA AUKA NĖRA
PER DIDELĖ! REGINA R. ŽYMANTAITĖ

Dirvos koresponden
tė prie Jungtinių Tau
tų, Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio atstovė Vliko 
Taryboje ir Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmi
ninkė Regina R. Žy
mantaitė, vasario 20 d, 
Philadelphijoje rengta
me Vasario šešiolikto
sios minėjime pasakė 
šią kalbą. - •

Reiškiu nuoširdžią padė
ką rengimo komitetui už su
teiktą man garbę šiandien 
atvykti čia kalbėti garbin
giems svečiams taip mums 
visiems brangią dieną — 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 59-t.os sukakties 
proga auditorijai, kurioje 
yra asmenų su daug dides
niu patyrimu kaip mano, ir 
todėl esu giliai sujaudinta 
tų pareigų man šiandien pa
vedimu. Prašau priimti ma
no nuomonę, kaip vieną iš 
susidariusių ne tiek iš mano 
pačios gyvenimo patyrimo, 
kiek iš mūsų tautos vadovų 
ir dabartinio gyvenimo sve
timame krašte, spaudos ir 
visuomeninės veiklos.

Šiandien yra nepaprasta 
diena ir todėl, kad mes susi
rinkome švęsti Lietuvos ne
priklausomybę tame mieste, 
kur prieš 200 metų buvo pa
skelbta Amerikos konstitu-. 
ei ja. Mums, kaip lietuviams 
ir, kaip Amerikos piliečiams 
yra reikšminga švęsti Lie
tuvos 59-tą nepriklausomy
bės atgavimo dieną šiame 
laisvės mieste, kur toji iš
didi demokratija ir kūry
binga tauta gimė.

Vasario 16-ji diena subu
ria visus lietuvius iškilmin-. 
gai visiems kartu atšvęsti 
tą istorinį įvykį, vieningu
mo dvasioje susikąupus, pa
kilti aukščiau kasdienybės. 
Kad šioji garbinga diena 
būtų tęsiama, kol ateis mū
sų tautai vėl nepriklauso
mybės ir laisvės diena.

Šių dienų didžiausiu išei
vijos rūpesčiu yra IŠLIK
TI LIETUVIAIS gyvenant 
svetimame krašte. Iš to 
klausimo išplaukiančia te
ma daugiausia ir bandysiu 
pasidalinti mintimis, išei
nant iš mano generacijos 
lietuvių galvosenos.

Mums lietuviams ši šven
tė brangi, bet nėra maloni 
šiandien, nes ją lydi liūde
sys, kad mūsų broliai ir se
sės tėvynėj neturi laisvės. 
Taipgi, kad mes minime tik 
59-tus metus, nors mūsų 
tėvynė Lietuva turi netoli 
tūkstančio metų istoriją. Ji 
buvo didelė, laisva, ji nešė 
sunkią priespaudą rusų ca
ro valdymo laikotarpy. Ne
prarado vilties, nepritrūko 
kantrybės, negailėjo pasi
šventimo ir aukos. Jie vėl 
sulaukė nepriklausomos val
stybės. Istorija visados tu
ri dvi puses: gerą ir blogą.

Ir dabar mes esam vieni 
pesimistai, kiti optimistai. 

Pesimistai koncentruojasi į 
blogąją pusę, netiki geres
nei ateičiai, optimistai į ge
rąją pusę ir turi viltį atei
čiai. Mes turime ieškoti rea
laus balanso. Prisiminti pra
eities patyrimą, pamokas iš 
jo bei klaidas, ir atpažinti 
tautos gyvybingumą šian
dien ir visomis jėgomis su 
optimizmu dirbti, veikti lie
tuvių tautos renesansui.

Dabar kyla klausimas, ką 
ir kaip mes, kaip lietuviai 
ir kaip amerikiečiai galim 
veikti, kas turi būti daro
ma. Man rodos, yra lengvai 
suderinama būti geru lietu
viu ir tuo pačiu laiku būti 
geru amerikiečiu, žinoma, 
pradžioje tam reikia pasi
šventimo, o paskui visa tai 
vyksta savaime.

Kas kita yra Sovietų Są
jungoje, kur visokiais bū
dais stengiamasi įgimtą 
tautybę paversti susovietin- 
ta, visas tautybes sutapa
tinti. Taip, kaip airiai-ame- 
rikiečiai, italai-amerikiečiai 
ir kiti, nors kalba tik sveti
ma anglų kalba, bet jaučia
si tikrais airiais, italais. 
Mūsų atveju, mes ne tik ga
lime, bet ir turime būt 
geri lietuviai, neužpelnyda
mi blogo amerikiečio vardo, 
nes lietuvių tauta nėra lais
va ir mes negalime impulsy
viai kalbėti jausmais be 
kliūčių. Tai yra mūsų mora
lė ir šventa pareiga laikyti 
degantį tėvynės meilės ži
bintą ir šviesti tiems, ku
rie dabar yra tamsoje, kad 
mūsų elgimasis, mūsų tė
vynės meilė liktų kaip gar
bingos tautos vaikų pavyz
dys ateities generacijoms.

Jeigu mes dabar nedary
tume nieko savo tautos iš
laisvinimui, mūsų elgesys, 
mūsų tyla tarnautų sovietų 
tikslams. Jei mes gyvensi
me tik savitarpio veikla ir 
ginčais, bus veltui praleis
tas mūsų generacijos lai
kas. Bet niekuomet negali
me pamiršti, kad mūsų ide
alas yra kilnus, kilnesnis už 
kitų tautų, kurių tėvynė 
yra laisva, ir jie visvien 
emigracijoj stengiasi išlikti 
tikrais savo tautos patrio
tais.

Dabar aš noriu kreiptis į 
tuos, kurie priklauso dviem 
lietuvių generacijom užsie
nyje. Kurie, pav., gimę Lie
tuvoje, ten mokslus išėję, 
profesiniai gyvenimui pasi
ruošę ir pradėję dirbti. Ant
rą kartą iš naujo kūrėsi iš
eivijoje. Kai kuriais atve
jais jie turi skirtis nuo tų, 
kurie gimė ir augo užsieny
je. Ir tai natūralu, nes lai
kas ir visuomenė paskuti
niu laiku tiek daug pasikei
tė.

Kodėl aš tą klausimą ke
liu? Dėl to, kad aš dažnai 
girdžiu iš abiejų generaci
jų: ”Jie nesupranta mūsų”, 
”Jie nepaiso mūsų” ir t. p. 
Aš pati ir daug kitų mano

DIRVA

kartos žmonių norėtų tą 
problemą išspręsti, nes ši 
problema yra reali, neįsi
vaizduota.

Galvosena ir jausmai tų, 
kurie gimė svetur arba 
dviejų, trijų metų būdami 
su tėvais atvyko, mokėsi 
Europoj, vėliau kitame ku
riam krašte, man rodos, na
tūralu ir logiška, kad lietu
viškumas negali būti visiš
kai toks pat, kaip tų asme
nų, kurie brendo ir moksli- 
nosi, pav., 1930 metais 
ir gyvenimui pasiruošusių 
1970 metais svetimuose 
kraštuose. Bet, tai dar ne
reiškia, kad šiandien tie už
sieny gyveną lietuviai jau
nuoliai mažiau lietuviški ar 
mažiau domisi savo kilme.

Dažnai girdime skundus, 
kad vaikai nenori eit į baž
nyčią, nenori atlikti tauti
nių pareigų, nesi jungia į po
litinę veiklą, viskam apatiš
kai nusiteikę, kad jie nesu
gebės reprezentuoti lietuvių 
užsienyje ir t.t.

Bet, aš tiem skundam ne
noriu tikėt. Būtų daug nau
dingiau į tą klausimą žiū
rėti pozityviai, konstrukty
viai ir praktiškai. Ką mes 
galim veikti, ką privalom 
daryti, kad pagyvinti inte
resą, kad suprasti vieni ki
tus. Man atrodo, reikia tik 
daugiau tolerancijos abiem 
generacijom savo tautinės 
paskirties supratimo. Ir 
taip pat, kurie šiandien yra 
16-21 metų jaunuoliai pa
tys savaime neįaugs į mūsų 
tarpą ta pačia tautiškumo 
prasme. Aš tą kelias gene
racijas liečiantį klausimą 
keliu, nes žinau, daugelį 
jaunuolių tie klausimai kan
kina. Ir manyje yra buvę 
pąsimetimo momentų tarp 
dviejų kultūrų. Mano dile
ma lengvai išsisprendė, neš 
aš turėjau keletą šį skirtu
mą suprantančių vyresnių
jų asmenų, už ką jiems esu 
dėkinga. Nėra lengva vie
name asmenyje būti dviem, 
bet mūsų tautinė paskirtis 
to reikalauja. Ir tai, nors 
sunkiai, bet pasiekiama. O 
gyvenimo patirtis rodo, kad 
kas suųkiau pasiekiama, 
įgijamą, tas ilgiau palieką 
atmintyje ir labiau brangi
nama už kitas vertybes.

Ką turim daryti, grįžtu 
prie to klausimo, kad nelik
tume vien dejuojančiais pe
simistai^, ųykstančiais dėl 
generacijų skirtumo, dėl ne- 
radimo bendros kalbos sie
kiant tų pačių kilųių idealų.

Stebėdama mūsų ir kitų 
tautybių tas pačias proble
mas, tikiu, kad sakydama, 
jog reikia daugiau pastan
gų abipusiam bendradarbia
vimui. Jei mes galim ir su
gebam suburti mūsų jauni
mą tautiniu šokių rate
liams, mūsų puikių tautinių 
rūbų reprezentavimui, tai 
daugiau iniciatyvos paro
džius turėtume jų nepaleis

ti ir jungti į intelektualinę 
lietuvišką veiklą, kultūrinę 
ir politinę. Reikia dalintis 
pareigomis. Jaunuoliai turi 
gerbti ir mokytis iš vyres
niųjų patyrimo, o pastarieji 
neatstumti jaunųjų dėl per 
menko jų pradinio sugebė
jimo ar savo pareigų supra
timo. Ypač politinei veiklai 
reikia ilgesnio jaunųjų pa
siruošimo pradedant žinoji
mu savo tautybės, savo kil
mės iš turtingos civilizuotos 
lietuvių tautos, jos dabarti
nę padėtį ir, kodėl mes tu
rime sūpintis jos išlaisvini
mu iš sovietų okupacijos.

Aš netvirtinu, jog ta ma
no nuomonė teisinga, bet 
abiejų generacijų panašūs 
rūpesčiai veda prie abipu
siško išsiaiškinimo, kas tu
ri būti daroma. Gal būt, 
pirmiausia reiktų pripažin
ti, kad kaip jaunieji turi 
patyrimo semtis iš vyres
niųjų, taip vyresnieji galė
tų svarbius įvykius, šių die
nų idėjas priimti dėmesin iš 
jaunesnių. Jie augę, moksli
nęs! šių dienų visuomenėj ir 
kartais instiktyviai supran
ta ir todėl gal greičiau 
orientuojasi netikėtai iški
lusiais svetimam krašte 
Lietuvą, liečiančiais klausi
mais. Be to, jaunieji turėtų 
didesnę rolę vaidinti Ame
rikos visuomenei keliant 
Lietuvos vardą. Gerai mo
kėdami kalbą, jie turėtų ir 
tai nėra sunku, paskaitomis 
ieškoti progų per amerikie
čių organizacijas skelbti 
Lietuvos vardą. Nepakanka 
to, kad JAV visuomenė iš
girsta apie mūsų tėvynę tik 
tokiais atvejais, kaip Simo 
Kudirkos, Kalantos ir kiti.

Tikiu, klausytojai man 
atleis už pastabą, kad mes, 
dauguma jau laisviau nau
dojantieji anglų kalbą, ga
lėtume amerikiečius plačiau 
supažindinti, jei būtų infor
macijos anglų kalba. Man 
teko matyti, kiek Tautinė 
Sąjunga gauna prašymų, 
pageidaujančių informacijų 
apie Lietuvą. Tiesa, šiek 
tiek turime, bet išsamios, 

prieinamos vidutinio išsila
vinimo skaitytojui neteko 
matyti. Yra specifinių, tam 
tikrais klausimais pasisa- 
išleistų, yra dokumentaci- 
rėlių, prieš kelias dekadas 
išlieistų, yra dokumentaci- 
nių, tačiau bendros infor
macinės, apimančios visą 
Lietuvos istoriją ar vien ne
priklausomybės laikotarpį, 
nėra.

Daug pasitarnavo dr. A. 
Geručio redaguota ”Lithu- 
ania 700 Years”, bet jau 
keletą kartų man teko jos 
pareikalauti ir gavau atsa
kymą, kad nebėra iš trijų 
laidų. Leidykla pranešė, kad 
vasario mėnesio gale jau 
pasirodys ketvirtoji laida. 
Bet ir toji istorija nėra pil
na informacija trumpai su
traukta. Reikėtų mažiausia 
trijų tomų: senovės, nepri
klausomybės laikotarpio ir 
okupacijos bei išeivijos de
kadų.

Būtų gera ir viename to
me visa tai aprašyti leng-
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vesniu stilium ir vieno auto
riaus, daugiausia norin
tiems susipažinti lietuvių 
kilmės jaunuoliams. Ir aš 
laikau nedovanotina mūsų 
išeivijos kelioms generaci
joms, kad per 35 metus mes, 
turėdami daug talentingų 
asmenybių, turėdami fon
duose milijonus dolerių, 
leisdami daug laikraščių ir 
žurnalų, iki šiol nesugebė
jom aprūpinti svetimuosius 
tinkama informacija, kuri 
nušviestų sovietų pavergtos 
mūsų tėvynės ir išeivijos 
siekimus, mūsų viltis ir pa
stangas nepriklausomybės 
atstatymui.

Šiandien tokia informaci
ja ypač svarbu, kada mato
me, kaip Lietuvos okupan
tas, sovietinis komunizmas 
visomis priemonėmis silpni
na humanizmą visame pa
saulyje, tęsia agresiją pa
vergtuose kraštuose, skel
bia, kad tik jis — komuniz
mas vykdo laisvės idealą. 
Tai svarbu tuo labiau, kad 
tėvynėj istorija klastojama 
ir dėstoma taip, kad jauni
mas, auklėjamas komunisti
nėje dvasioje ir komunisti
niais būdais, savo tautos 
praeities nežinotų ir joje 
neieškotų stiprybės prieš 
okupanto kėslus, štai ką jie 
patys apie tai' rašo: ”Per 
LTSR istorijos pamokas 
reikia ryžtingai šalinti vis
ką, kuo vienaip ar kitaip 
pasireiškia reakcingų praei
ties reiškinių idealizavimas. 
Aiškinant istorinius įvy
kius Lietuvoje, turi būti 
konkrečiais pavyzdžiais įro
dyta, kad tikroji istorijos 
kūrėja buvo liaudis, o ne 
kunigaikščiai1 — išnaudoto
jų klasės atstovai.” Tarybi
nė mokykla (1973) Nr. 3.

Tokiu pat klastingu būdu 
jaunimas auklėjamas ate
istinėj dvasioj, privaloma 
rusų kalba tikslu atimti 
tautinį pagrindą, kad pa
vergtieji lengviau galėtų 
asimiliuotis ”didžiojo bro
lio” ruso pavergtuose kraš
tuose ir prarasti savo tau
tinį dvasinį atsparumą ir 
tikrąją savo veidą.

Kai susipažįstame su oku
panto jaunimo auklėj imtu 
mokyklose, kursuose ir net 
darbovietėse, darosi aišku, 
kuriuo tikslu jie taip kvie
čia mūsų išeivijos jaunimą 
į jų organizuojamus kursus, 
atseit lietuvių kalbos moky
tis ir duoda įvairias lengva
tas, papiginimus. Pažvelgus 
į tų kursų programą, iš kart 
matai, ko siekia Lietuvos. 
pavergėjas ir kodėl jie taip 
kviečia mūsų jaunimą vyk
ti, o vyresniuosius organi
zuoti. Ne vien politikus, bet 
ir kultūrininkus bando pa
laužti, išjungti, nes tuo bus 
palaužta aktyvioji kovotojų 
už nepriklausomą Lietuvą 
dalis, nes kiekvienas iš mū
sų yra laisvės karys, kol tik 
jis nėra palaužtas. Todėl į 
tokius kursus mūsų jauni
mo siuntimas yra didis 
žingsnis Lietuvos inkorpo
racijos pripažinimo sovietų 
vergijai ir liks juoda dėmė 

(Nukelta į 6 psl.)
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šio laikotarpio išeivijos is
torijoj.

Stebėdami šitokią situa
ciją, priešo nepaliaujamą 
melagingą informaciją ne 
vien lietuvių, bet ir anglų 
kalba svetimųjų ir angliš
kai kalbančio jaunimo klai
dinimui, turime vėl atkreip
ti dėmesį, kaip svarbu 
mums paskleisti teisingos 
informacijos, atremti jų 
melą. Juk tai mūsų vienin
telis ir didžiausias šių dienų 
kovos ginklas.

Daug lietuvių jaunuolių 
baigia universitetus, rašo 
tezes gauti mokslo laips
nius, jie, pasirinkdami lie
tuviškas temas daug infor
macijos paskleistų univer
sitetų sluoksniuose, istori
kai mokslininkų ir politikų 
tarpe ,o būtina ir plačiuose 
įvairios visuomenės sluoks
niuose. Skelbdami sveti
miems, jaunuoliai ir patys 
giliau tas problemas įsisą
monins. Vyresnieji gali ge
riau ir greičiau parašyti 
lietuvių kalba, o jaunieji 
gali būti vertėjais. Aš pati 
tą patyriau ruošdama lietu
viškais klausimais Master 
laipsnį, kur teko sunkiai 
pasidarbuoti iš lietuvių kal
bos archyvinės medžiagos 
verčiant į anglų ir atvirkš
čiai. Ir tas palengvino man 
išlikti lietuve tarp dviejų 
kultūrų.

Baigiant norėčiau at
kreipti dėmesį, jog aš ma
nau ir tikiu, kad šioji iškil
minga 59-ji Lietuvos nepri
klausomybės diena, sutrau
kusi mus visus kartu ne 
vien atšvęsti garbingos su
kakties, bet ir pasidalinti 
visiems taip rūpimais klau
simais. Susimąstyti, ką dar 
turime atlikti, kaip kiekvie
nam prisidėti ir pagalvoti, 
kuriuo keliu pasukti, kad 
taip ryžtingai be svyravi
mų, be nuovargio galėtume 
eiti, kaip ėjo pirmieji tau
tos atgimimo pirmieji va
dai : Dr. Jonas Basanavi
čius, Lietuvos valstybės ne-

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
63A % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/2 % — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C. 

galui
Ayatiiony 
Savings

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Gtaaed Wed.
Juokas Gribauskas, vedėjas
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Lietuvių delegacija pas Mass. gubernatorių. Iš kairės: D. Averka, O. Ivaškienė, pirm. Al.
Chaplik, gubern. Michel S. Dukakis, R. Grauš lys, inž. Br. Galinis ir sekretorius A. Keturakis.

Bostono lietuviai
~ J. V. SŪDUVAS

BENDRUOMENĖS 
SUKAKTIS

Bostono LB apylinkė sa
vo veiklos sidabrinį jubilie
jų atžymės iškilmingu kon- 
certu-baliumi Lietuvių Pi
liečių klubo auditorijoje ko
vo 13 d., 3 vai. po pietų. 
Minėjimo programa prasi
dės 10:15 vai. ryto pamal
domis šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Iškil
mingame minėjime kalbės 

priklausomybės akto signa
taras, Aušros leidėjas, nuo 
kurio mirties šią Vasario 
16-ją dieną suėjo 50 metų, 
bet jis gyvas tebėra mumy
se. Taip pat dr. Vincas Ku
dirka, Antanas Smetona ir 
kiti.

Mūsų idealas — Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mas yra kilnus, todėl mes 
visi čia susirinkę pasiryžki- 
me savo meilę Lietuvai at
naujinti, sustiprinti. TIK
RAM PATRIOTUI JOKIA 
AUKA NĖRA PER DIDE
LĖ! IR TIESA SAKANT, 
TIKRAM PATRIOTUI ŽO
DIS AUKA NEEGZISTUO
JA!

JAV LB tarybos pirm. R. 
Kudukis ir krašto valdybos 
pirm. A. Gečys. Meninę pro
gramą atliks solistė Genė 
Ugianskienė ir smuikininkė 
Brigita Pumpolytė iš Phila
delphijos ir pianistas Sau
lius Cibas. Salės dekorato
rius Julius špakevičius. 
Specialios programos anglų 
kalba perdavimu per „Lais
vės Varpą” rūpinasi jos 
vedėjas P. Viščinis.

JAUNIMO KONCERTAS
Lietuvių klubo auditori

joje vasario 5 d. Bostono 
vyrų sektetas, vedamas 
komp. Juliaus Gaidelio, lie
tuviškam jaunimui surengė 
dainų vakarą.

Pasigėrėtinai dainavo 
bostoniškė solistė Daiva 
Mongirdaitė lietuviškų liau
dies dainų kompozicijas ir 
arijų ištraukas, akompa
nuojant J. Gaideliui. Gra
žiai pirmą kartą savo dai
nomis pasirodė Daiva Vei- 
taitė ir Marytė Bizinauskai- 
tė, gitara pritariant Aidui 
Kupčinskui. Seksteto vyrai: 
broliai N. ir H. Lingertai- 
čiai, Vytautas Bruzgys, Ri
čardas Lizdeanis, Pranas 
Šimkus ir Vytautas Eiki- 
nas, akompanuojant komp. 
J. Gaideliui, nuotaikingų ir 
įvairių kompozicijų išpildy
mu užbaigė koncertinę pro
gramą. Po jos vyko šokiai 
ir vaišės, kurias paruošė 
jaunimo globėjos ponios.

KAZIUKO MUGĖ
Vyksta Lietuvių klubo 

abiejų aukštų salėse, sek
madienį, kovo 6 d. nuo 12 
valandos: skautiško jauni
mo programa, rankdarbių 
paroda ir lietuviškų valgių 
stalai. Paremkime savo at
silankymu skautišką jau
nimą!

MINKŲ RADIJO METINIS 
KONCERTAS

Seniausios Naujojoje An
glijoje lietuvių radijo va
landos, vedamos Valentinos 
ir Stepono Minkų 43-sis kul
tūrinis parengimas Įvyks 
kovo 27 d. 3:30 vai. po pie
tų Lietuvių klubo auditori

joje. Programoje dainuos 
Bostono vyrų sekstetas, ve
damas komp. J. Gaidelio. 
Minkų radijo programos, 
vedamos lietuvių ir anglų 
kalbomis per pusę šimto 
metų daug prisidėjo lietu
vių kultūros, kalbos ir dai
nos populiarinime lietuvių 
ir amerikiečių visuomenė
je. Minkų pastangomis ir 
šiais metais Vasario 16 die
ną radijo stotis paskyrė pu
sę valandos nemokamai 
transliuoti anglų kalboje 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

„LAISVĖS VARPO” 
KONCERTAS

Tai jau 35-tasis dailiojo 
žodžio ir dainos kultūrinis 
parengimas, rengiamas va
landos vedėjo Petro Višči
nio Lietuvių klubo salėje 
balandžio 17 dieną, 3 vai. po 
pietų. Programoje pirmą 
kartą Bostone dainuos solis
tė Praurimė Ragienė iš Chi
cagos.

• Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubas, kurio pirminin
ku išrinktas A. Čaplikas, 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS Iš

BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO
BALANDŽIO 6 — $721.00 GEGUŽĖS 7 — $829.00 
BALANDŽIO 27 — $735.00 RUGSĖJO 21 — $815.00 

| GEGUŽĖS 2 — $829.00 GEGUŽĖS 12 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Iš 
BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO, 

MONTREALIO
GEGUŽĖS 18 fsu vakaru Europa) 

BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27, 
RUGPIŪČIO 10 — iš CHICAGOS $1257.00 

iš NEW YORKO $1136.00
GEGUŽĖS 25 — $ 999.00 RUGSĖJO 7 — $999.00 
BIRŽELIO 15 —- $1119.00 GRUODŽIO 21 — $983.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su 
papildomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
, VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P, O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
PRICES BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.IECT TO 

CHANGES AND/OR GOVERNMENT AI’PROVAL.

NOR1NTIEM ATSIKVIESTI GIMINES IŠ LIETUVOS SUTVARKOMI. 
1SKVIFTJMO DOKUMENTUS.

spaudai paremti paskyrė 
225 dol. Iš tos sumos Dirvai 
teko 25 dol. Nuoširdžiai dė
kojame už auką.

RADIJO
„GARSO BANGOS” 

ATSIŠAUKIMAS
Prie Bostono universite

to veikianti radijo stotis, 
kuriai savaitinę programos 
valandėlę anglų kalba apie 
Lietuvą, jos kultūros verty
bes ir rusų okupacinių or- 
gauų daromą žmogaus tei
sių pažeidimą, paruošia ir 
vadovauja studentai: Biru
tė Vaičjurgytė, Mykolas 
Drunga, Perkūnas Kruko- 
nis ir kiti, prašo paramos ir 
piniginių aukų. Radijo sto
tis WDUR tinklo pagerini
mui skelbia vajų ir prašo 
prisidėti ir lietuvius, nes lie
tuvių valandėlė joje gauna
ma nemokamai. Aukas siųs
ti: „Garso Bangos”, c/o 
WDUR, 630 Commomvealth 
Avė., Boston, Mass. 02215. 
Iš anksto dėkoja Bangų ko
lektyvas.

BOLT MAKER 
OPERATOR

Mušt have extensive experience in 
National eęuipment (cold forging 
process only).

Excellent wages and benefits inclnd- 
ing company paid hospitalization 
insurance, life insurance, vacation 
and retirement. Mušt be vvilling to 
work all shifts.

ADDRESS INQUIRIES TO:

ARMCO STEEL CORP.
Employment Office 

6900 Winner Rd.
Kansas City, Mo. 64125

An Equal Opportunity Employer M/F 
(8-10)

0WNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO. A 
national heavy hauler has immediate 
need for 1971 or later 3 Axle DieseI 
Trąctors. Good pay. Loaded or empty. 
Husband and wife team welcome. You 
are paid after each load. We pay for 
all permits and base tag. Call (800) 
241-5771 or (800) 282--90I8. (51-8)
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Gerais norais ir pragaras grįstas
Kiekvienas moralės vado

vėlis ragina mus daryti ge
rus darbelius. Geri darbe
liai atsiranda iš gerų norų.

Klausia teisėjas galvą pa
lenkusį ir nosį nuleidusį vy
ruką:

Kodėl apiplėšei tą sene
liuką ir atėmei iš jo pinigi
nę?

— Jūsų malonybe, ryžau
si atlikti gerą darbelį.

— Gerą darbelį?
— Tas seneliukas, jūsų 

malonybe, pinigus pragertų. 
Jis ėjo baran. Norėjau jo pi
nigus pasaugoti.

— Ar vėliau grąžinai jam 
jo pinigus?

— Negrąžinau. Išleidau 
bare...

Kiekvienas patriotikos 
vadovėlis ragina mus elgtis 
patriotiškai ir neardyti tar- 
pusavės vienybės.

Svarsto turtingas patrio
tas:

— Jeigu aš paremsiu 
stambia auka XX organiza
ciją, užsigaus YY organiza
cija. Jeigu aš duosiu tą au
ką ZZ organizacijai,, ką pa
sakys XX ir YY organiza
cijos. Tarp jų kils vaidai, o 
mano adresu priekaištai.

Ir turtingas patriotas sa
ko savo žmonai :

— Ar atsimeni iš mokyk
los suolo pasaką apie obuolį, 
ant kurio buvo parašyta 
"Gražiausiai”. Tą obuolį 
įmetė į gražuolių būrį ir dėl 
to obuolio gražuolės susiro- 
vė už plaukų.

— Ir kas? — spėlioja 
žmona.

AUŠRELĖ BIČKUTĖ

PORINGĖ APIE KNYGĄ

Dešimt metų gal gulėjo 
Manuskriptas prie leidėjo — 
Leisti knygos neskubėjo, 
Pelno, mat, nesitikėjo.

Tad su pinigu kūrėjo 
Manuskriptas pajudėjo ... 
Linkim knygai gero vėjo: 
Knyga rankose... kūrėjo!

Dešimt metų gal gulėjo
Ji ant stalo pardavėjo; 
Ir dūlėjo, ir stenėjo, 
Nesulaukdama pirkėjo.

Pagaliau toksai atėjo, 
Į viršelį pažiūrėjo, 
Seilėn pirštą pavilgė j o, 
Porą baksų sumokėjo ...

Barė žmona ir burzdėjo:
Kam tau knygos tos reikėjo ? 
Tarė vyras: Taip derėjo, 
Sofai reikia parėmė jo.

Tuoj abu jie sujudėjo — 
Knygą ramsčio vietoj dėjo.
Sofa jau nebekrūtėjo — 
Ant knygelės ji stovėjo!

— Stambi auka vienai or
ganizacijai sukels audrą 
prieš mane kitus. O smulkių 
aukelių mums, prie mūsų 
turto, davinėti netinka, 
tad...

— Valio kelionė Į Ka
ribų salas! — sušuko nu
džiugusi žmona. — Aukos 
neduodami mes padarysime 
gerą darbelį: organizacijos 
gyvens taikoj ir vienybėj.

Gerais norais pragaras 
grįstas...

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Va, po šimts pypkių, 

sovietiniai satelitai numu- 
šinėja amerikinius, — ap
maudžiai kalbėjo mokslavy- 
ris.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė: -

— Stratosferoje vykdo
ma Helsinkio sutartis.

★
— Ateityje vyrai vis dau

giau išleis kosmetikai, — 
skelbė reklama.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nes žmonos vis labiau 
naudos kosmetikos arsena
lą.

★
— Šis ponas išleido ke

lionei į Lietuvą tris tūks
tančius, — sakė smalsi po
nia. — Ką jis papasakos 
apie kelionę ?

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

Švyturys įsidėjo Andriaus Cvirkos piešinį su parašu: ”0 kitą šeštadienį važiuosim į Lava- 
riškes batų...”

— Jis papasakos tamstai1 
apie Maskvos ir Minsko 
viešbučius.

★
— Dėl metrinės sistemos 

Amerikoje sumažės visi 
mastai, — spėliojo pilietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė f

— Ir tolydžio mažės do
leris.

★
Jaunavedžiai1 pirmą karta 

susiginčijo: kuriam plauti 
automobilį ?

— Aš nemoku, — atkir
to jaunoji.

— Aš pavargęs, — atkir
to jaunasis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė: •

— Teprapliumpa ant jū
sų automobilio liūtys. Tai 
šeimos sandaros laidas.

— Kiaulinis gripas tam
stai nepavojingas, nes jis 
neįveikia kiaulių, — pasau
kė vienas debatininkų.

— Tamstai paprastas gri

SIC TRANSIT DETENTE MUNDI

Skridom į Vladivostoką, 
Buvome Helsinky — 
O dabar Maskva šaltoka, 
”Good bye” tarti tingi...

L Toks oras man pakelia darbingumą...
Alfonsas BiNDilUS -

—————————

pas pavojingas, nes jis puo
la kiaules, — buvo atkirtis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Gripo pavojaus proble
ma išspręsta džentelmeniš
kai.

SAPNŲ 
AIŠKINIMAS

Jeigu sapnavai, kad savo 
virtuvėje žmonos žiūrstą 
užsidėjęs, ant gazinės vi- 

ryklos maišai pirštu bulvių 
košę keptuvėje — turėsi di
delį nemalonumą tarnybo
je, arba tavo duktė išsi
kraustys, nusamdžiusi at
skirą butą. Jeigu sapnavai, 
kad toje pat virtuvėje, už
sidėjęs fraką ir žabo marš
kinius, šveiti apskretusias 
keptuves — tavo paaugliai 
vaikai paprašys tavęs pa
samdyti advokatą jų reika
liukams ginti. Kada sap
nuoji savo žmoną su mini- 
mini sėdinčią ant plytos, su
sirūpink automobilio, ku
riuo žmona važinėja, padi
dintu draudimu. Jeigu tavo 
žmona tupi ant šaldytuvo 
— tau seksis kortose, bet 
neik iš čirvų damų. Jeigu 
sapnuoji save, sėdinti ant 
šaldytuvo ir svetimoje vir
tuvėje, nesutik būti renka
mas tavo organizacijoje iž
dininko pareigoms, būk pa
tenkintas valdybos nario 
vieta: garbė ir jokios atsa
komybės.

SPAUDOS RIKTAI
Įpuolęs į barą, sausas ne

kelsi.
(Riktas! Turi būti:

”į balą”).
★

Tikra meilė visad paly
dima baimės.

(Riktas! Turi būti: 
"laimės”).
★

Teroristes svaido bam
bas. /

(Riktas! Turi būti: 
"bombas”).
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A.A. PRANĄ BASTĮ PALYDINT
DR. JUOZAS KAŠKELIS

Skamba ir žvanga, gaudžia 
varpai,

Liūdnąjį skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai, 
Dieną į dieną tiek jų 

atranda!

Ne Maironio ”Requiem 
varpai” paskleidė liūdnąją 
žinią, o telefono ir radijo 
bangos greit pranešė visam 
Toronto! ir tolimesnėms 
Amerikos vietovėms, kur 
tik buvo draugai ir giminės, 
kad netikėtai ir greitai To
ronte, šv. Juozapo ligoninėj, 
po plaučių operacijos, pasi
mirė a. a. Pranas Bastys. 
Dar iki pat išėjimo Į ligoni
nę pasitikrinti sveikatą, dėl 
kurios jis niekuomet anks
čiau nesiskųsdavo, stengėsi 
būti aktyviu lietuviškosios 
visuomenės nariu ir ryžosi 
kaip rašytojas savo talentą 
panaudoti pergyventų Įvy
kių aprašymui, kad jauni
mas ir ateinančios kartos 
žinotų, kokią laimę turėjo
me gyvendami savo laisvoj 
tėvynėj ir kokius išgyveni
mus patyrėme jos netekę. 
A. a. Prano Basčio asmeny 
netekome gilaus patrioto, 
darbštaus visuomenininko 
ir ypač jaunimo mylėtojo, 
auklėtojo ir jo literatūros 
kūrėjo.

A. a. Pranas Bastys gimė 
1905 m. birželio 3 d. Geišių

FOREMAN
Experienced, for 30 man MOLD 
SHOP. Top Pay. Vacation fic Holi- 
days paid. Bonuses. Also, Top Ma- 
chinist for Rubber Mold work and top 
Rubber O-Ring man wanted .50 hour 
work. Send resume to

P. O. Box 352
Lebanon, Tenn. 37087

(6-10)

POSITIONS AVAILABLE 
for

REGISTERED PHYS1CAL 
THERAP1STS

For both home health care and phy- 
sical theraphy department in a 
progressive community hospital in 
Athens, Ga. Salary commensurate 
with experience and ability.
Applv call or write to Personnel Depl.

ST. MARY’S HOSPITAL 
1230 Baxter St. 

Athens, Ga. 30601 
404-548-5171 

E.O.E.
(3-12)

R. N.’s AND L. V. N.’s
NEEDED

Positions available immediately. Sala
ry range R. N.’s $ I 1,232-$ I 4,628 
yearly; L. V. N.’s $8,628-$9,840 year- 
ly, depending on education and ex- 
perience. Benefits include vacation 
leave, siek leave, group insurance, 
retirement, workmens compensation, 
sočiai security.

CONTACT PERSONNEL OFFICE

RUSK STATĖ HOSPITAL
P. O. Box 318

RUSK. TEXAS 75785 
Phone: 214-683-5481

An F.qual Opportunity Employer 
(6-8) 

IMMEDIATE OPENINGS

• BORING MILL OPERATOR
• JIG BORE OPERATOR
• MILL HAND

JOURNEYMEN STATUS REQUIRED 
MUŠT HAVE EXPERIENCE IN 

MACHINE TOOL BUILDING.

BENDIX MACHINE 
TOOL CORP.

11449 Timken 
Warren, Mich.
313-539-4200

An Equal Opportunity Employer M/F
(7-16)

kaime, Jurbarko valsčiuj. . 
Mokėsi Skirnemunės ir Gei
šių pradžios mokyklose ir 
Jurbarko gimnazijoj. Gim
naziją baigė Raseiniuose 
1925 m. Būdamas ne per 
turtingiausio ūkininko sū
nus ir negalėdamas imtis 
studijų universitete, pasi
rinko greitesnį kelią tapti 
savarankišku ir būti ar
čiau savo gimtojo kam
pelio ir pamiltojo jau
nimo. Todėl, įsigijęs moky
tojo teises Marijampolės 
Mokytojų seminarijoj, nuo 
1925 m. mokytojavo Kretin
gos ir Telšių apskrityse. 
Bemokyto jaudamas stengė
si ir pats toliau mokytis, 
kad galėtų steigti žemės 
ūkio klases ir dėstyti žemės 
ūkio mokyklose bei jaunes
niųjų ūkininkų rateliuose, 
kurių tikslas buvo ruošti 
būsimus Lietuvos ūkinin
kus. 1929 m. baigė že
mės ūkio kursus. Taip 
pat, kad galėtų sėkmingiau 
veikti jaunimo organizaci
jose, 1937 m. baigė mo
kytojų sporto kursus prie 
Germanto ežero ir Jauno
sios Lietuvos sporto kur
sus Giruliuose. 1938 m. 
lankė gydomosios pedagogi
kos kursus, kurie suteikė 
teisę mokyti įvairius defek
tus turinčius vaikus. Norė
damas pagerinti savo peda
goginę specialybę, 1933-35 
ir 1939-40 m. Vytauto Di
džiojo universitete studija
vo literatūrą, pedagogiką ir 
socialinius bei politinius 
mokslus. Mylėdamas jauni
mą, a. a. Pranas Bastys 
stengėsi jį auklėti tiek mo
kyklose, tiek jų organizaci
jose. Aplankė Žemaitijos 
kraštą, visuose jos kampe
liuose laikydamas įvairiom 
temom paskaitas, steigda
mas įvairius suaugusių ir 
jaunimo vakarinius kursus 
bei jaunimo organizacijas, 
rengdamas vakarus ir vai
dinimus, organizuodamas 
visuomeninius teismus, su- 
ruošdamas sporto šventes 
— sportininkų sąskrydžius. 
Jis nė vieno savaitgalio ne
būdavo namuose, bet lan
kydavo įvairias vietoves 
jaunimo švietimo reikalais.

Būdamas Telšiuose, buvo 
vienas iš pagrindinių orga-

A. A. Pranas Bastys

nizatorių vyskupo Valan
čiaus minėjimo Varniuose 
1935 m. birželio 15 d., kur 
dalyvavo dešimtūkstantinė 
minia ir kur ta proga buvo 
pašventintos Jaunosios Lie
tuvos 14-kos skyrių vėlia
vos. Dalyvavo daug aukštų 
svečių iš tolimesnių vieto
vių. Paskaitą apie vysk. Va
lančių skaitė rašytojas Ka
zys Binkis. A. a. Pranas 
Bastys taip pat pravedė Tel
šiuose sporto apygardos len
gvosios ir sunkiosios atleti
kos vadovų pirmenybes.

Nepriklausomybės laikais 
Telšiuose veikė populiarus 
Linksmųjų brolių choras. A. 
a. Pranas Bastys buvo jo 
dalyvis ir administratorius. 
Choras buvo labai mėgia
mas ir dažnai1 buvo kviečia
mas atlikti programą iški
liuose parengimuose. Yra 
dalyvavęs Kauno ir Klaipė
dos radiofonuose, Dotnuvo
je pas studentus, Šiauliuose 
ir daugely kitų vietų.

A. a. Pranas Bastys buvo 
preciziškas savo darbuose: 
ką pasiimdavo dirbti, steng
davosi atlikti kuo geriau
siai ir sąžiningiausiai. Tel
šiuose buvo įsteigęs vieną iš 
pavyzdingiausių Lietuvos 
mokyklų. Jam ir sekėsi. Jis 
dažnai sakydavo, koks bu
vęs laimingas, kad galėjęs 
išgyventi Lietuvos laisvės 
laikus, dirbti tėvynės ir lie
tuvių labui ir sėkmingai 
diegti tėvynės meilę jauni
me. Daug kartų sakydavo, 
kad tėvynėj juodos duonos 
kąsnis buvo malonesnis už 
visokį svetimą komfortą. 
Čia ir išryškėja gražiausios 
ir vertingiausios jo asmeny
bės žymės: gili pagarba bei 
meilė lietuviui, tolenracija 
ir tikra krikščioniškoji mei
lė patriotiškai nusiteiku
siems, lietuvių garbei pasi
aukojusiems, nors jie ir bū
tų skirtingai ideologiškai 
nusistatę. Jis skelbė kovą ir 
kovojo su oportunistais, 
karjeristais, snobais, intri
gantais. Jis net savo parti
jos aukštiems valdininkams 
ar aukštiems karininkams 
primindavo neteisingą jų 

elgesį.
Dar gimnazijoj būdamas, 

buvo įsijungęs į Lietuvos 
šaulių sąjungą ir 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos atvada
vime. šaulių sąjungoje yra 
ėjęs įvairias pareigas, da
lyvavęs didžiuose kariuome
nės manevruose Žemaitijoj 
ir buvo Telšių rinktinės gar
bės teismo narys. Kaune 
priklausė centrinei Pūtvio 
kuopai. Buvo taip pat Vil
niui vaduoti sąjungos Kar
tenos skyriaus steigėjas ir 
pirmininkas, Telšiuose Vil
niui vaduoti sąjungos aps
krities valdybos sekreto
rius, Jaunosios Lietuvos są
jungos skyriaus pirminin
kas vėliau seniūnas, rajono 
vadas ir centro valdybos 
ūkio vedėjas iki rusų oku
pacijos. Sovietams okupuo
jant Kauną, drąsiai kartu 
su A. Laikūnu sunaikino 
Pažangos rūmuose esančius 
Jaunosios Lietuvos organi
zacijos dokumentus ir tik 
po to pasitraukė į laisvus 
kraštus. Tautininkų sąjun
goje a. a. Pranas Bastys bu
vo apylinkės pirmininkas 
Plateliuose ir Tautininkų 
sąjungos Telšių apskrities 
valdyboj. Renkant pastarą
jį seimą, buvo Telšių rinki
minės apygardos sekreto
rius.

Būdamas didžiai solida
rus ir tolerantingas, mėgo 
kooperatinę veiklą ir visur 
joje pasireiškė. Kretingoje 
buvo kooper. vartotojų ben
drovės valdybos narys. 
Kaune Spaudos fondo ir Pa
ramos narys, Toronte liet, 
kred. kooperatyvo Paramos 
valdyboje daugiau kaip 10 
metų. Spaudai paruošė Pa
ramos pirmojo ir antrojo 
dešimtmečio leidinius. To
ronto Lietuvių namų vienas 
iš steigėjų ir pirmininkų ir 
vienas iš "Lietuvių Toron
to namai” (25 m. jubilieji
nis leidinys) redaktorių. To
ronte buvo Tautininkų są
jungos pirmininkas ir cent
ro valdybos sekretorius, 
Lietuvos nepriklausomybės 
talkos komiteto aktyvus da
lyvis ir pirmininkas, Dirvos 

redakcinės kolegijos narys 
ir bendradarbis.

Turėdamas rašytojo ir 
poeto talentą, jį panaudojo 
ypač jaunimo literatūrai. 
Rašyti pradėjo, dar gimna
zijoj būdamas, "Amerikos 
lietuvių vienybėje". Toliau 
rašė įvairiuose vaikų laik
raščiuose: "Saulutėje”, "ži
burėlyje", "Genyje", "Tė
viškėlėje” ir kitur. Įvairio
mis temomis rašė taip pat 
suaugusių spaudoj. Sudėjus 
krūvon visus straipsnius, 
susidarytų keli tomai. Išlei
do vaikams kelias eilė
raščių knyga: "Tra-lia-lia” 
(1953), "Tėviškėlę aš re
giu” (1968). Daugiausia 
pasirašinėjo slapyvardžiu 
Imsrys, pagal savo gimtinės 
upelės Imsrės vardą. Pasku
tinėm savo gyvenimo die
nom daug dirbo kartu su 
buvusiu Jurbarko gimnazi
jos direktorium rašytoju 
Antanu Giedraičiu, rašyda
mas Jurbarko monografiją.

Lietuvoj a. a. Pranas Bas
tys buvo'apdovanotas Gedi
mino ordinu už darbus švie
timo srityje, Mažosios Lie
tuvos medaliu už dalyvavi
mą Klaipėdos sukilime, Tri
jų liepsnų žymeniu už dar
bus tautinėj jaunimo veik
loj.

Toks tad Žemaitijos aras 
amžinai išsiskyrė iš mūsų 
tarpo, tokio lietuvybės šulo 
su skausmu neteko Toronto 
lietuvių bendruomenė. Mirė 
1977 m. sausio 22 d. 11 vai. 
popiet. Palaidotas sausio 26 
d. Lietuvių kapinėse Missis- 
saugoj (prie Toronto), Ka
nadoj, giedant Lietuvos 
himną ir užberiant saują 
nuo Gedimino kalno atvež
tos žemelės. Laidotuvių iš
vakarėse koplyčioj atsisvei
kinimo kalbas pasakė Lietu
vos generalinis konsulas dr. 
J. žmuidzinas, Kanados ir 
Toronto lietuvių bendruo
menės pirmininkai, Lietu
vos kankinių parapijos kle
bonas kun. P. Ažubalis, kre
dito koop. "Parama” ir Lie
tuvių namų pirmininkai, 
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Toronto skyriaus pirm. 
J. Karka, Kanados ir Toron
to Tautininkų sąjungos pir
mininkas inž. Kvedaras, ar
timųjų draugų vardu dr. J. 
Kaškelis. Lietuvių pranciš
konų parapijos šventovėje 
per iškilmingas laidotuvių 
pamaldas kun. kleb. Sima
navičius, OFM, gražiai įver
tino mirusįjį savo pamoks
le, o kapinėse papildomai 
atsisveikinimo žodį tarė To
ronto lietuvių pensininkų 
klubo pirm. Pociūnas ir p. 
Beržėnas. A. a. Pranas Bas
tys paliko Chicagoje gyve
nančią seserį su jos sūnum 
Jonu, ir Toronte gyvenan
čią kitos mirusios sesers 
dukterį su vyru ir su dviem 
jos sūnum — advokatu ir 
inžinierium, šia proga su di
džiu skausmu reiškiu gilią 
užuojautą giminėms. O tu, 
geriausias drauge Pranai, 
ilsėkis amžinai1 svetingoj 
žemėj, kad ir toli nuo savo 
brangiosios tėvynės Lietu
vos.
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Chicagos lietuviai
ANTANAS IUODVALKIS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 59 metų minė
jimą suruošė Chicagos Lie
tuvių Taryba.

Minėjimas pradėtas vasa
rio 12 d. apeigomis prie pa
minklo, Jaunimo Centre, 
pagerbiant žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Pagerbime da
lyvavo visuomenė ir litua
nistinė mokykla, vad. direk
toriaus J. Masilionio.

Sekmadieni, (II. 13 d.) 
minėjimas buvo tęsiamas 
pamaldomis lietuviškose 
bažnyčiose: šv. Kryžiaus, 
šv. Marijos Gimimo ir Tė
viškės parapijos.

Pagrindinės pamaldos 
Įvyko šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
vysk. Vincentas Brizgys. 
Giedojo sol. Algirdas Brazis 
ir Dainavos ansamblis. Di
rigavo Aloyzas Jurgutis, 
vargonavo Marija Mondei- 
kaitė-Kutz. Dalyvavo ir or
ganizacijų vėliavos.

Pagrindinis minėjimas 
Įvyko Įvyko Marijos audito
rijoje. Diena pasitaikė nors 
apsiniauskusi, bet nešalta ir 
rami. Prieš antrą valandą 
žmonės plaukte plaukė i mi
nėjimą. Užsikimšo automo
bilių statymo aikštė, o ar
čiau gyvenantieji užtvenkė 
šaligatvius.

Prie Įėjimo bilietus vik
riai pardavinėjo dvi poros 
pareigūnų, o puošnias pro

Savanoris-kūrėjas Antanas Valys skaito Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Salia stovi Vida Kriaučeliūnaitė ir Zigmas 
Mikužis. V. A. Račkausko nuotr.

gramas dalijo uniformuoti 
studentai neolituanai. Visų 
nuotaika pakili ir ryžtinga. 
Scenos gilumoje trispalvės 
fone lekia mūsų simbolis 
VYTIS. Beveik punktualiai 
gęsta šviesos ir pasigirsta 
pirmininkės Kristinos Aus- 
tin balsas.

Įnešamos vėliavos, gieda
mi himnai, kuriems vado
vauja solistės Alvina Gied
raitienė ir Kristina Mileriū- 
tė - Lindąuist. Invokaciją 
skaito studentai L. Andri
jauskaitė, A. Penkūnaitė ir 
A. Jonušas. Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą per
skaitė savanoris - kūrėjas 
Antanas Valys, asistuojant 
Vidai Kriaučeliūnaitei ir 
Zigmui Mikužiui. Pagerbia
mi kritusieji už Lietuvos 
laisvę ir pristatomi salėje 
esantieji savanoriai - kūrė
jau

Kaip visad, gražų, reikš
mingą ir šiltą žodį pasakė, 
ilgesnĮ laiką nesirodžiusi, 
Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvardienė. Jos pasiro
dymas ir tartas žodis susi
rinkusiųjų sutiktas atsisto
jimu ir džiaugsmo šūkiais.

ALTos pirm. dr. K. Bo
belio vardu žodį pasakė vi- 
cepirm. dr. K. Šidlauskas. 
Džiaugėsi lietuvių ištverme 
ir ryžtu, siekiant Lietuvai 
laisvės. Ir tauta ir išeivija 
neatlaidžiai kovoja su rusų 
okupanto užmačiomis.

Lietuvių Tautiniuose Namuose posėdžiavę Dirvos atstatymo Vajaus komiteto nariai. Sėdi 
iš kairės: T. Blinstrubas, Z. Juškevičienė, V. Lenkevičienė, pirm. P. Bučas, sekr. B. Paplė- 
nienė, O. Daškevičienė, G. Maldėnienė. Stovi: J. Jurkūnas, ižd. P. Kašiuba, O. Kremeris, J. 
Jurevičius, K. Kasakaitis ir ALT S-gos Chicagos skyr. pirm. A. Švažas. K. Pociaus nuotr.

Invokacija skaito Audronė Penkiūnaitė, asistuojant Algiui tamesne forma. Veikalo tu- 
Jonusui ir Loretai Andrijauskaitei. V. A. Račkausko nuotr. rinys kaip pats pavadini—

Marąuette Parko apylin
kės miesto tarybos narys 
(aldermanas) Jakštys pri
statė tik ką atvykusį ir at
lydėtą dviejų lietuvaičių,. 
Chicagos miesto burmistrą
M. Bilandic. Burmistrą su
tiko ir po kalbos išlydėjo 
visi sustoję ir triukšmingai 
plodami. Angliškai dar kal
bėjo aldm. R. Pucinski ir 
Cook apskr. pirm. G. Dunn. 
Visi linkėjo ištvermės ko
voje už Lietuvos laisvę. 
Ypač šiltai atsiliepė lenku 
kilmės aldm., buvęs kong
resmenas R, Pucinski. Jo 
kalba kelis kartus buvo per
traukta plojimais. Savo kal
boje iškėlė mūsų gen. kon
solės J. Daužvardienės ne- 
atlaidžią kovą už Lietuvos 
laisvę.

Kalbų ciklą baigė dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, palietęs 

mūsų pastangas atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę 
ir keliu jai pasiekti. Jo kal
ba buvo keletą kartų per
traukta plojimais. Anot pre
legento, mums reikalingi ir 
altininkąi ir bendruomeni- 
ninkai. Turim išlaikyti lie
tuvybę, kad būtų pakanka
mai kovotojų mums pasi
traukus.

Oficialioji dalis baigta 
rezoliucijų priėmimu, ku
rias perskaitė Algis Jasai
tis.

Po trumpos pertraukos, 
pasirodė meniniai vienetai. 
Keturis tautinius šokius 
darniai ir vikrai pašoko Vy
čių šokėjai'. Vadovas Frank 
Zapolis, akordeonistas M. 
Shebelski.

Rašytojo Antano Rūko 
veikalą — Mano tautos isto
rija — pastatė komp. Da

rius Lapinskas, šiame pa
statyme dalyvavo solistai
— Algirdas Brazis, Alvina 
Giedraitienė ir Kristina Mi
lerį ūtė-Lindquist; aktoriai
— Stasė Kielaitė, Laima 
Rastenytė - Lapinskienė ir 
Jonas Kelečius. Pianistas — 
dr. Živilė Modestienė, smui
kas — mažasis Aras La
pinskas, dūdelės — Ramin
ta Penkutė ir Danutė Ka- 
ružaitė;; PIRMYN choras, 
diriguojamas D. Lapinsko.

ŠĮ kartą D. Ląpinsko pa
statymas buvo realesnis ir 
publikai perduotas supran- 

mas sako, yra trumpa Lie
tuvos istorija nuo kuni
gaikščių, per nepriklausomą 
gyvenimą iki šių dienų. Sce
nos gilumoje, šviesų žaisme, 
už rankšluoščių užuolaidų, 
girdėjosi kunigaikščių bal
sai.

Veikalą labai pagyvino 
solistų ir choro senovinės 
dainos. Ypatingo dėmesio ir 
šiltos publikos reakcijos su
silaukė mažasis Lapinskų 
Aras. Tėvai muzikai ir ak
toriai, atrodo, ir vaikas au
ginamas toje dvasioje.

Minėjimas buvo gerai pa
ruoštas ir sklandžiai pra
vestas pirmininkės Kristi
nos Austin. žmonės pripil
dė pilną salę ir balkoną. Da
lyvių tarpe vyravo vyresnio 
amžiaus publika, nors ma
tėsi viduriniosios ir labai 

(Nukelta į 10 psl.)

PIANISTŲ

ANTANO ir VYTAUTO

SMETONŲ
KOCERTAS

ĮVYKS VASARIO 27 D. 3 V. P. P.
JAUNIMO CENTRE, CHICAGOJE.

Bilietai gaunami Marginiuose ir Margutyje.

Rengia MARGUTIS V. A. Račkausko nuotr.Kūrėjai-savanoriai minėjime.
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Lietuvos Vyčių šokėjos atliekant meninę programą. V. A. Račkausko nuotr.

CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

mažai pačios jauniausios1 
kartos. Minėjimas užtruko
3 valandas. Nors minėjimas 
buvo truputi per ilgas, bet 
nenubodo, nes kalbėtojai 
buvo trumpi, o meninė dalis 
įvairi1.

Minėjimo programos lei
dinys patrauklus, dail. VI. 
Vijeikio meniškai apipavi
dalintas. Atspaustos prokla
macijos Chicagos burmistro 
ir Cook apskr. Tarybos pir
mininko. Illinois gubernato
riaus Thompsono proklama
ciją perskaitė salėje. Pro
gramoje paskelbti visi pra
ėjusių metų aukotojai.

Tą sekmadienj pačioje 
Chicagoje didesnių rengi
nių nebuvo, tik Cicero apy
linkė prasikišo. Cicero ALT 
minėjimą darė vasario 6 d., 
o LB apylinkė vasario 13 d. 
Mažai Cicero lietuvių kolo
nijai nederėjo daryti dviejų 
minėjimų, tuo labiau tą pa
čią dieną, kai buvo rengia
mas pagrindinis minėjimas. 
Kitos Chicagos lietuvių ko
lonijos minėjimą padarė sa
vaitę anksčiau, ar savaitę 
vėliau. Gražiai pasielgė LB 
Marųuette Parko apylinkė 
paragindama visus dalyvau
ti pagrindiniame minėjime.

Visų noras atstatyti vie
nybę, lieka tik gražiais žo
džiais, kai nelydi veiksmai.

MIRĖ JĖZUITAS TĖVAS 
BRONIUS 

KRIŠTANAVIČIUS
Chicagą užpuolė nelai

mės. Nekalbant apie pasau
liečius, pastarųjų trijų sa
vaičių bėgyje, pačiame am
žiaus pajėgume, mirė trys 
kunigai: sausio 23 d. kun. 
dr. Antanas Juška, vasario
4 d. kun. dr. Feliksas Gu
reckas ir vasario 11 d. kun. 
dr. Bronius Krištanavičius,
S. J. Pastarąjį čia ir pami
nėsime.

Kun. dr. Bronius Krišta
navičius, S. J. gimė 1909 m. 
liepos 22 d. (L. ėnc. 1910. 
I. 28 d.), Truskavoje, Pane
vėžio apskr. Mokėsi Pane- 

. vėžyje, Valkenburge, Ins- 
brucke ir Romoje. Įsigijo 
filosofijos ir socialinių mok
slų daktaro laipsnius. Ku
nigų įšventintas 1939. VIII. 
25. Mokytojavo jėzuitų 
gimnazijoje Kaune (1932- 

1936 m.). Redagavo žvaigž
dutę, bendradarbiavo spau
doje, įsteigė Eucharistijos 
Karžygius, dirbo su Mari
jos Sodalicija. 1937-41 m. 
tęsė studijas V. Europoje. 
Rusams okupavus Lietuvą, 
pasiliko Romoje ir dirbo 
švento Tėvo šalpos komisi
joje. Pokario metais pieti
nėje Italijoje įsteigė daug 
maitinimo punktų, organi
zavo vaikams stovyklas, šel
pė našlaitynus, prieglau
das, bažnyčias, seminarijas.

1952 m. atvyko į Chicagą 
ir buvo paskirtas lietuvių 
jėzuitų vyresniuoju. Jam 
vadovaujant buvo įkurti jė
zuitų centrai ne tik Chica
goje, bet Montrealyje ir 
Montevideo. Daug darbo ir 
pastangų įdėjo sukuriant 
Jaunimo Centrą Chicagoje 
(naudotasi LE XIII t.).

Trijų išsimokslinusių ir 
pajėgių kunigų netekimas, 
Chicagos lietuviams paliko 
sunkiai užkamšomas spra
gas. Susilpnės švietimo, šal
pos ir jaunimo auklėjimo 
barai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kun. B. Krištanavičius,
S. J., palaidotas 1977 m. va
sario 14 d. iš jėzuitui kop
lyčios šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Velionį paly
dėjo didelis būrys lietuvių.

RENGINIAI
Garsiųjų pianistų Anta

no ir Vytauto Smetonų kon
certas įvyks vasario 27 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre. 
Tai pirmas tokio pobūdžio 
koncertas, kur abu broliai 
kartu ir atskirai išpildys 
programą. Koncertą rengia 
MARGUTIS.

★
DIRVAI REMTI PIETŪS 

bus kovo 6 d. (sekmadienį), 
3 vai. p. p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, Chicagoje.

Rezervuotis pas B. Paplė- 
nienę, telef. 735-0079 ar Pr. 
Kašiubą, telef. 863-2411.

Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau. Rengia 
DIRVOS atstatymo komite
tas.

★
Pagarsėjusios Clevelando 

Grandinėlės koncertas įvyks 
kovo 5 d. (šeštadienį), 7 
vai. vak. Marijos auditori
joje, Chicagoje. Koncertą 
rengia PLB valdyba, o pel
nas skiriamas lituanistikos 
seminarui paremti.

★
Chicagos lietuvių opera 

šiais metais stato Gounod 5 
veiksmų operą „Romeo ir 
Julija”. Spektakliai įvyks 
Marijos auditorijoje, kovo 
26 d. (šeštadienį), 8 vai. 
vak., kovo 27 d. (sekmadie
nį), 3 vai. p. p. ir balandžio 
3 d., 3 vai. p. p. Diriguoja 
maestro A. Kučiūnas. Bilie
tai gaunami Marginiuose.

RIMAS VAIČAITIS — 
AERONAUTIKOS 

INžINIERIJOS MOKSLŲ 
DAKTARAS

Kartais nuo karto išeivi
jos lietuvių gyvenime jau
nosios kartos atstovų pasi
puošimas mokslo baigimo 
laipsniais bei atžymėjimais, 
negausiai mūsų grupei, su
daro pasididžiavimą ir vil
tį, kad dar ilgai galėsime iš
likti gyvi savo tautai ir 
valstybei.

Siekti mokslo reikia turė
ti didelį norą, tvirtą pasiry
žimą ir ištvermę. Tais pa
minėtais privalumais apdo
vanotas naujasis aeronauti
kos inžinerijos mokslų dak
taras Rimas Vaičaitis.

Dr. Rimo Vaičaičio jau
nystė buvo audringa. Likęs 
be tėvų okupuotoje Lietu
voje nepasimetė, bet siekė 
mokslo. Baigė gimnaziją, 
susidėjus aplinkybėms su 
seserimi Virginija 1960 m. 
atvyko į Ameriką pas tėvus 
ir apsigyveno Chicagoje. 
Gyvendamas šiame krašte 
iš pirmų dienų uoliai ėmė 
mokytis anglų kalbos. Kar
tu lankė Illinois universite
tą. Dalyvavo tautinių šokių 
grupėje. Aktyviai įsijungė 
į sportininkų eiles.

Po didelių pastangų ir 
darbo Illinois universitete 
Urbanoje įsigijo bakalauro 
ir master laipsnius. To ne
užteko. Tame pačiame-uni
versitete parašė ir apgynė 
mokslinį darbą už kurį uni
versiteto vadovybė suteikė 
jam aeronautikos inžineri
jos daktaro laipsnį. Tai ne- 
nuilstąmo pasiryžimo ir ne
miegotų naktų vaisius.
Dr. Rimas Vaičaitis sukūrė 
šeimą su Korp! Neo-Lithu- 
ania fil. Aukse Paplėnaite, 
kuri taip pat yra baigusi II- 
linois Universitetą Urbano
je anglistiką ir ten mokyto
javusi. Augina gražią lietu

višką šeimą — Rimą ir 
Kristiną.

Illinois universitetas Ur
banoje ( kuriame R. Vaičai
tis įsigyjo daktaratą, išrin
ko jį kaip labiausiai pasižy
mėjusį jauną mokslininką 
aeronautikos inžinerijos sri
tyje 1976 m. (Outstanding 
Young Alumnus of 1976). 
Garbės pažymėjimas bus 
įteiktas š. m. balandžio 
mėn. per Alumni Associa- 
tion banketą Urbanoje.

Šiuo metu dr. Rimas Vai
čaitis su šeima gyvena 
Newport News, Virginia, 
kur daro tyrinėjimus Na
tional Aeronautics and 
Space Administration (NA
SA).

Rudenį grįžta profeso
riauti į Columbia Universi
tetą New Yorke, nes Uni
versiteto Dekano yra pa
skirtas Guggenheim Aero
nautikos Instituto direkto
riumi.

Kaip matome dr. Rimas 
ir Auksė Vaičaičiai yra 
tvirtai atsistoję ant ekono
minio kelio. Linkėtina jems 
sėkmngo gyvenmo ir pagal 
išgales, nenutolti nuo lietu
viškos veiklos.

Dr. Rimo tėveliai Valė ir 
Kostas Vaičaičiai, kurių dė
ka sūnus galėjo baigti mok
slą, ramiai gyvena St. Pe- 
tersburge, Floridoje.

J. Jurevičius

JAUNIMAS REMIA 
JAUNIMĄ

Kovo 5 d. 7 vai. vakare 
Chicagoje, Marijos aukštes
niosios mokyklos auditori
joj įvyks neeilinis koncer
tas — lietuviškų sceninių 
šokių spektaklis, kurį atliks 
Clevelando Grandinėlė, šį 
neeilinį spektaklį ruošia 
PLB valdyba ir pelną skiria 
Lituanistikos seminarui pa
remti. Tai gražus užmojis, 
ypač kad spektaklį atliks 
tik jaunimas ir parama bus 
jaunimui.

Koncertą rengti PLB pa
vedė savo iždininkui Kostui 
Dočkui, kuris nedelsdamas 
tuoj pat sudarė komitetą. 
Komitetan sutiko: Jonė 
Bobinienė, Vladas Būtėnas, 
Jadvyga Dočkienė, Sofija 
Džiugienė ir Marija Reinie
nė. Komiteto pirmininkas
K. Dočkus vasario 9 d. savo 
namuose sukvietė komiteto 
talkininkus pasitarimui, o 
ponia Dočkienė skaniom 
vaišėm visus pastiprino. 
Pirmiausiai K. Dočkus pa
dėkojo visiems už pažadėtą 
talką ir informavo komitetą 
apie nuveiktus darbus: bi
lietai1 jau atspausdinti ir 
platinami J. Vaznelio pre
kyboje. Menišką plakatą pa
ruošė Vilija Eivaitė ir švie
sos efektais rūpinasi č. Ru- 
kuiža su dail. J. Daugvila. 
Visi komiteto nariai pasi
skirstė darbais ir su entu- 
ziazmu planavo kaip gražiai 
priimti svečius iš Clevelan
do ir kartu, kad koncertas 
būtų sėkmingas ir visai 
sklandžiai praeitų.

Apie Grandinėlę jau daug

(Nukelta į 11 psl.)
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(Atkelta iš 10 psl.) 

buvo rašyta, nes Chicagoje 
turėjo ne vieną savo spek
taklį. Be to, Grandinėlės 
vienetas yra apkeliavęs 
Amerikos bei Kanados lie
tuvių vietoves ir sėkmingai 
koncertavęs Pietų Ameri
koj ir Europoj. Grandinėlė 
džiugina ne tik lietuvius
tautiečius, bet savo discip- timųjų. 
liną, išore ir darniu susišo- 
kimu stebina svetimtaučius.
Nuo pat pirmų 1953 m. savo 
gyvavimo metų, Grandinė
lės koncertai buvo visada 
įdomūs, programos naujos 
ir kitokios, šokėjai taip pa
ruošti lyg jie būtų profesio
nalai. Tai sugebėjimas ir 
pasišventimas Grandinėlės 
vadovo Liudo Sagio. Gran
dinėlės šokėjai tvarkingi, 
rūbai gražūs ir pritaikinti 
šokiams — tai administra
torės Aleksandros Sagienės 
darbštumo vaisius.

Kovo 5 d. Grandinėlė at
vyksta Chicagon pilname 
sąstate, viso 60 šokėjų, su 
naujais šokiais, nauja pro
grama ir su savo orkestru. 
Kovo 5 d. bus gera proga 
pakviesti savo amerikiečius 
draugus į iškilų šokių spek
taklį, o jaunimui — proga 
pabendravimui.

Bilietų yra įvairių kainų 
nuo 7 dol. iki 2 dol. Gausiai 
dalyvaukime šiame koncer
te, paremkime jaunimą ir 
paremkime jo užsimojus.

Marija Remienė

OSKARO MILAŠIAUS 
KŪRYBA

Oskaras Vladislovas Mi
lašius (1877-1939), prancū
ziškai rašęs lietuvių poetas, 
filosofas, mistikas. Lietu
vos diplomatas. Velionis te
bėra gyvas prancūzų rašto 
tarpe. Ten veikia jo gerbė
jų klubai. Keli jaunesnės 
kartos lietuviai mokslinin
kai yra parašę apie O. V. 
Milašių studijas, daktorato 
tezes.

Minint O. V. Milašiaus 
gimimo šimtąją sukaktį, 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje vasario 
27 d. rengiama sekmadienio 
popietė. Birutė Pūkelevi
čiūtė, rašytoja ir aktorė, 
šioje popietėje supažindins 
auditoriją su O. V. Mila
šiaus kūryba ir rečituos jo 
poeziją lietuvių kalba (ver
time). Popietę rengia Lie
tuvių Moterų Federacijos 
Chicagos Klubas ir Lietuvių 
Tautiniai Namai. Visi kvie
čiami popietėje dalyvauti. 
Pradžia 3:30 vai. p. p.

• Čiurlionio Galerija, Ine. 
Midland Savings banko pa
talpose, 4038 Archer Avė., 
Chicagoje, turi didelę ko
lekciją lietuvių dailininkų 
darbų, kaip Povilo Puzino 
”XX amžiaus Madona” ir 
kt. Juos galima pamatyti' 
banko valandomis šiokiadie
niais, ir nuo 2 iki 5 vai. p. 
p. šeštadieniais ir sekma
dieniais.

A.A. JULIUS ŠILGALIS
Mirtis nepaliaujami švais

tosi pokarinėje lietuvių išei
vijoje, be atodairos pakirsda 
ma iškilesnius tautinės bend 
ruomenės darbuotojus. Mū
sų laikraščiai diena iš dienos 
išmarginami juodais apva
dais apibrėžtų pranešimų 
apie tautiečių mirtis ar užuo
jautas netekusiems savo ar- 

Skaudžiai šitai pa
junta ypač mažesnės nausė
dijos, kur kiekvieno veikėjo 
įnašas ir pastangos sunkiai 
esti bepakeičiamos.

Visai netikėtai baltimorie- 
čiai neteko nuoširdaus lietu
vio, malonaus, gero būdo 
žmogaus, o vietinė Bendruo
menės org-ja savo pirminin
ko, diplomuoto miškininko, 
Juliaus Šilgalio. Tik trum
pai tesirgęs, vos prieš metus 
pasitraukęs iš darbovietės 
pensijon ir dar nespėjęs po 
grasaus darbo pasidžiaugti 
atvanga, sausio 22 d. negrįž
tamai išėjo, palikdamas dide 
lę spragą Baltimorės lietuvi- 
joje. Šeimoje jau niekas ne
bepakeis vyro ir tėvo globos 
Bendruomenės ir Svetainės 
b-vės valdybose velionio bus 
ilgai pasigendama, nes čia jo 

Pristatome 
“LEND A HAND” 
mokėjimo planą 

padėti jums su 
šalto oro elektros sąskaitomis

Šalto oro krize sudarė ypatingus sunkumus daugeliui mūsų 
privačių namų klijentams. Daugeliu atveju elektros sąskaitų 
mokėjimas pasidarė problema.
Padėti savo klijentams mes siūlome ”Lend a Hand” 
mokėjimo planą. Jei turite sunkumų padengti elektros 
sąskaitas — arba jūs atsilikote su mokesčiais dėl ekonominių 
sunkumų — tik paskambinkite mums. Mes sutvarkysime 
išskirstymą jūsų elektros išlaidų kaip galima vienodžiau į 
sekančius penkis mėnesius.
Tai reiškia, kad tai ką jūs esate skolingas už elektros sąskaitą, 
jūs galite susitvarkyti, kad tai būtų idėstyta kartu su jūsų 
pramatomais mokesčiais nuo kovo iki liepos mėnesių.
Mes tikimės, kad ’Lend a Hand” palengvins finansinį 
įsipareigojimą nepasiturintiems, esantiems ant riboto biudžeto 
ir tiems, kurie yra paliesti algų netekimo dėl darboviečių 
uždarymo.
”Lend a Hand” mokėjimo planas yra gaunamas pageidaujant.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite į The Illuminating
Company ir prašykite Consumer Services Department.

ln Cuyahoga County — call 623-1311
ln Lake or Geauga County — call 352-9361 (Painesville) 
ln Ashtabula County — call 998-3131 (Ashtabula)

The Illuminating Company

daugiausia padirbėta: B-nei 
pirmininkavo 13 metų, gi 
Svetainės b-vės protokolų 
raštininku ištesėjo net 16 
metų. O paskritai, visa liet, 
visuomenė sumažėjo dar vie 
nu Lietuvos nepriklausomy
bės liudininku, kurio akivaiz 
doje vyko kovos dėl tautos 
laisvės, valstybės atsikūri
mas, visokeriopas savaran
kaus gyvenimo išsiskleidi
mas ir vėl atslinkusios vergi
jos sutemų dienos.

Pabėgėliams šiame krašte 
toli gražu ne visiems vieno
dai sekėsi. Teko ir a.a. Juliui 
neįprastas fabrikinis darbas; 
nemaža turėjo ir naminių rū
pesčių, kol du sūnų leido į 
mokslą. Nelengva buvo jo 
užsidėta ir visuomeninio dar 
bo našta. Tik iš tėvynės 
atsivežtieji dvasiniai ištek
liai padėjo jam kantriai iš
tverti. Ypač tragiška, kad 
užuot kvėpavęs tyru Lietu
vos miškų oru, kaip pagal 
savo pasirinktąją profesiją 
velionis tikėjosi, apie pusę 
savo brandžiausio amžiaus 
turėjo praleisti fabriko dul
kėse, kas, gal būt, ir palaužė 
kūno atsparumą.

Kai didesnioji dalis poka
rio ateivių per 27 metus, čia 
gyvendami, neprisirengė pri 
kišti savo petį prie lietuviš
ko veikimo ir ligi šiol dar ‘ne
išsirinko’ jokios lietuviškos 
organizacijos ar draugijos, 
kuriai galėtų priklausyti, o 
tik tūno nuošaly, - Julius 
Šilgalis tokiems yra akibrok
štas, savo pasiaukojimu ke
liąs nuostabą ir pagarbą, nes 
jis turėjo atidirbti ne vieno 
anų atsišliejusių dalį.

Velionio populiarumą pa
rodė pilnutėlė šermeninė 
žmonių, o laidojimo rytą, 
nors buvo darbo diena ir 
spaudė smarkus šaltis, baž
nyčion ir į kapines palydėjo 
neįprastai didelis baltimorie 
čių būrys.

Atsisveikinimą su savo 
pirmininku surengė Bend
ruomenė. Jos valdybos na
rys V. Eringis pirmutinis 
pradėjo kalbėtojų eilę. Tau
tinės S-gos ir miškininkų var 
du įspūdingą žodį tarė sk. 
pirm. V. Bačanskas; ateiti
ninkų Sendraugių vardu šne 
kėjo C. Surdokas; Liet. Fon
do Baltimorės atstovybės 
vardu - A. Radžius; su savo 
ištvermingu bendradarbiu 
trumpai atsisveikino Svetai
nės b-vės pirm. B. Karpius.

Paskutinį ‘sudie’ tarti buvo 
ir iš kitur atvykusių velionio 
draugų ir bendraminčių - dr. 
J. Genys iš Washingtono ir 
inž. V. Volertas iš Philadel
phijos. Šie du plačiau aptarė 
velionio asmenį, jo arganiza- 
cinį darbą Baltimorės lietu- 
vijoje, pabrėždami jo neiš - 
dilsiančius pėdsakus. Atsi
sveikinimo apeigą užbaigė 
‘Dainos’ vyrų choras, pagie
dodamas ‘Marija, Marija’.

Religinę dalį šermeninėje, 
bažnyčioje ir kapinėse atliko 
dabartinis Baltimorės liet, 
parapijos klebonas, nuošir
dus patrijotas, kun. A. Dran 
ginis.

A.a. Julius Šilgalis palai
dotas sausio 26 d. Loudon 
Park kapinėse, kur naujieji 
ateiviai dabar dažniausiai at
sigula amžinam poilsiui. Prie 
kapo duobės, po ilgesnio adv.
E. Armonienės tarto pasku
tinio atsiskyrimo žodžio, su
giedotas Tautos Himnas. Iš 
daugybės gyvų gėlių puokš
čių atlydėjusieji, išsitraukę 
po gėlę, klojo žiedus ant 
karsto. Visiems išsiskirčius, 
įvairiaspalviai gėlių žiedai 
aštriame šaltyje priminė la
bai trapią šioje žemėje žmo
gaus būtį. (sm)
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

VASAĘIO 16 
PAMINĖJUS

Vasario 16 proga Detroi
to meras Coleman A. Young 
priėmė lietuvių delegaciją 
ir paskelbė proklamaciją. 
Delegaciją sudarė: kun. Ka
zimieras Simaitis, dr. Algis 
Barauskas ir Stasys šimo- 
liūnąs.

Lietuvių delegaciją taip 
pat priėmė Michigano gu
bernatorius W. Milliken, ir
gi paskelbdamas ta proga 
proklamaciją. Delegaciją sur 
darė: adv. Algirdas Am
brose, kun. Kazimieras Si
maitis, Diana A. černvtė, 
Kristina Veselkaitė, Anta
nas Sukauskas ir Antanas 
Grinius.

Vasario 16 minėjimas 
pradėtas pamaldomis už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės 
šv. Antano ir šv. Petro 
šventovėse Detroite ir Die
vo Apvaizdos — Southfiel- 
de. Pamaldose organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis.

Minėjimas salėje pra
dėtas1 12:35 vai. Jį atidarė 
DLOC pirmininkas adv. Ri
mas Sakis-Sukauskas. Įneš
ta ir scenoje pastatyta 10 
organizacijų vėliavų. Sceną 
puošė Vytis ir Viktoro Ve
selkos koplytėlė.

JAV himną giedojo sol. 
Danutė Petronienė, jai 
akompanavo Aegina šližy- 
tė-Broge. Invokaciją sukal
bėjo kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius. Atsistojimu ir ty
los minute pagerbti Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarai ir žuvę dėl Lie
tuvos laisvės. Taip pat pa
gerbti kūrėjai savanoriai. 
Birutiečių draugijos pirmi
ninkė G. Vilkienė jiems pri
segė po baltą1 gėlę. Detroi
tas gali didžiuotis turis tokį 
gausų būrį kūrėjų savano
rių : Kostą Mykolaitį, Tomą 
Čiunką, Augustiną Vitkaus
ką, Stasį šimoliūną, Kazi
mierą Daugvydą, Bronių 
Tatarūną, Kazį Spakauską, 
Vincą Misiulį, Joną Riaubą 
ir Feliksą Motuzą.

Perskaitytos proklomaci- 
jos: Michigano gubernato
riaus skaitė Diana A. čer- 
nytė, Detroito mero — 
Giedrė Sirutavičiūtė ir 
Southfieldo mero — Danu
tė Veselkaitė.

Kalbą angliškai pasakė 
Michigano senatorius Dan 
Riegle. Jo kalba n ebuvo il
ga, bet palanki ir užjaučian
ti pavergtuosius. Baigus 
kalbėti adv. Rimas Sakis- 
Sukauskas jam įteikė pa
veikslą, o Jūrų šaulių švy
turio kuopos pirmininkas 
Alfa šūkis dr. Jurgėlos 
knygą Lithuania: The Out- 
post of Freedom.

Vliko narys inž. Antanas 
Sabalis savo kalboje išvedė, 
kad šiuo metu Lietuvos pa
dėtis nėra taip bloga. Ir ji 
daug geresnė kaip kad buvo 
prieš 100 metų, t. y. 1877 
metais. Prelegentas opti

mistas ir turįs vilčių, kad 
ir mums išmirus, mūsų vie
tas užims 3 i!r 4 generacijos 
jaunimas ir tęs mūsų darbą. 
O kad tai bus, įrodė Lietu
vių Jaunimo III kongresas.

Adv. Rimas Sakis per
skaitė DLOC paruošta rezo
liuciją, kuri vienbalsiai bu
vo priimta.

Meninėje dalyje St. But
kaus šaulių kuopos kankli
ninkės, vadovaujamos Da
nutės Petronienės, kanklė
mis atliko trejetą kūrinių, 
moterų vokalinis ansamb
lis, vadovaujamas muz. Sta
sio šližio padainavo keletą 
dainų. Pranešinėjo Dalia 
Navasaitienė.

Minėjimas baigtas vie
šiems sugiedant Lietuvos 
himną.

Salėje minėjimo dienoje 
surinkta 3,300 dol. aukų. 
Aukų bus dar daugiau, nes 
čekiais išsiųstos aukos dar 
ne visos gautos. Minėjime 
dalyvavo apie 500 žmonių. 
Galėjo dalyvauti ir daugiau, 
bet kai kurie išvažiavo į 
Windsorą ir ten dalyvavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime, kur kalbėjo ra
šytojas Vytautas Alantas.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo dienoje va
sario 16 d. buvo 8:30 vai. 
pakelta ir 5 vai. nuleista 
prie miesto savivaldybės 
rūmų Lietuvos vėliava.

MIRĖ
Aleksandras Jodinskas, 

sulaukęs 70 metų, mirė va
sario 7 d. Pašarvotas buvo 
Jolandos Zaparackienės lai
dotuvių namuose. Palaido
tas vasario 10 d. Woodme- 
rės kapinėse. Religinius pa
tarnavimus atliko kunigas 
Stasys Neimanas iš Chica
gos. Liko žmona Elžbieta ir 
sūnūs Vitalius ir Gintaras 
su šeima. Gėlių vietoje 
Tautos Fondui suaukota 
250 dol.

• Jūrų šaulių švyturio 
kuopa Detroite Dirvai pa
remti atsiuntė auką 10 dol. 
Ačiū.

FLORIDA

NAUJA LB VADOVYBĖ
LB Auksinio Kranto apy

linkės visuotinis narių susi
rinkimas įvyko 1977 m. 
sausio 30 d. Sekantiems 
dviems metams buvo išrink
ta nauja valdyba: Jonas 
Paskųs pirmininkas, Birutė 
Sidzikauskięnė vicepirmi
ninkė, Oną Rudaitienė na
rė socialiniams reikalams, 
Nijolė Žutautienė ir Lęonas 
Butkus nariai. Revizijos ko
misija: Vytautas Mošins*- 
kis Petras S vila s ir Jonas 
Vainauskas.

Susirinkusieji apgailėjo, 
kad Valerijonas Balčiūnas 
ir Oskaras čižauskas, svei
katos sumetimais, nebesu

tiko tgliau pasilikti valdy
boje ir jiems nuoširdžiai pa
dėkojo už jų darbą. Daly
vavo 48 nariai ir visi sumo
kėjo savo solidarumo įnašą 
šiems metams. Laike susi
rinkimo į apylinkę įstojo 10 
naujų narių.

Susirinkimas vyko Ft. 
Lauderdale Inn patalpose ir 
buvo pradėtas bendrais 
priešpiečiais. Visi buvo la
bai patenkinti ir pageidavo, 
mad valdyba dažniau suor
ganizuotų tokius subuvi
mus, tad sekantys priešpie
čiai bus kovo 13 d., 1 vai. 
p. p. tose pačiose patalpose.

(bvs)

LIETUVIUI PENSININ
KUI IŠNUOMOJAMAS 

apstatytas 3 nedidelių kam
barių butas už 90 dolerių 
mėnesiui, gerame rajone (2 
bl. nuo St. Jude katedros, 4 
bl. nuo shopping center), 
prašant palaistyti krūmus 
ir žosę (nedaugč žolės) kar
tą savaitėje nuo gegužės iki 
spalio. Rašyti Mrs. A. But
kus, 5610 Dartmouth Avė. 
North, St. Petersburg, Fla. 
33710.

• NYKŠTUKŲ MOKYK
LA. Adelės Jonušaitės-Ab- 
romaitienės. Eiliuotos paša-, 
kos veikams. Spalvotos 
iliustracijos Vandos Alek
nienės. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba. Kaina 3 
dol. Gaunama pas knygų 
platintojus arba tiesiog ga
lima užsisakyti šiuo adre
su: A. Kareiva, 7030 So. 
Rockwell St., Chicago, III. 
60629.

JŪRININKYSTĖS KNYGA 
BURIUOTOJAMS IR 

MOTORLAIVIŲ 
MĖGĖJAMS

Jūrininkystės knygai BU
RĖS IR VARIKLIAI leisti 
sudarytas fondas, kurio pir
mininku yra dr. A. Bacevi
čius, iždininku j. v. s. H. 
Stepaitis ir sekretorė v. v. 
E. Namikienė. Fondą atsto
vauja Chicagoje j. v. s. E. 
Vengianskas ir s. J. Jova- 
rauskas, Clevelande — j. v.
s. V. Petukauskas, Los An
geles — v. v. V. Zelenis ir 
New Yorke — G. Daunienė.

Iki šiol knygos leidimą 
didesniais įnašais parėmė 
Clevelando jūrų skautai per 
j. s. D. Kižį $400 ir M. Grin- 
cevičius iš Langton, Ont. 
$104.50. Po 20 dol. parėmė 
j. v. s. I. Petniūnas — Hart- 
ford, j. v. s. L. Knopfmile- 
ris — Florida ir arch. N. 
Liačienė — Toronto. Daug 
savo darbu, rinkdami pre
numeratas, prisideda To
ronto jūrų skautai vad. v. 
v. V. Keturakio. Knygą pa

ruošė j. v. s. B. Stundžia ir 
tikimasi, kad’ apie metų vi
durį ji pasirodys.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Valdyba šitaip pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas — Leonardas And- 
riekus, vicepirmininkas — 
Paulius Jurkus, sekretorius 
— Leonardas Žitkevičius, 
iždininkas — Jurgis Jan
kus, valdybos nariai — An
tanas Vaičiulaitis, Algirdas 
Landsbergis.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
__ —

• KOVO 12 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 13 D. Lithuanian 
Village, Ine. akcininkų ir Klu
bo narių metinis susirinkimas 
12 vai. po pietų Lietuvių Na
muose,

• KOVO 13 D. Pedagoginių 
Lituanistinių Kursų rengiamas 
simpoziumas.

• Kovo 26-27 D. Dail. V. 
Stančikaitės-Abiaitienės meno 
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• BALANDŽIO 3 D. Reli
ginis koncertas Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažny
čioje.

• BALANDŽIO 10 D. Skau- 
tininkių Draugovės velykinis 
stalas.

• BALANDŽIO 16 D. 1977 
m. Grandinėlės balius Slovėnų 
Auditorijoje.

• BALANDŽIO 17 D. LB 
Ohio apygardos atstovų suva
žiavimas.

• BALANDŽIO 23-24 D.D. 
Birutietės rengia reto įdomumo 
skulptūros parodą.

• BALANDŽIO 30 — GE
GUŽĖS 1 D. Ateitininkų šei
mos šventė Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos parapi
joje.

DIE TRYOUT
(CRANK AND TOGGLE)

TRUCK REPAIR-GAS AND 
ELECTRIC

TOOL WELDER 
MACHINE REPAIRMAN

JOURNEYMEN STATUS ONLY

FISHER BODY
PLANT 21

6051 HASTINGS,
DETROIT, MICH. 48211

An Equal Opportunity Employer

WHAT’S BEHIND THE ECONOMICS 
NEWS?

America’s third century has begun. A new president offers a new 
spirit, būt how will we get off the inflation-recession merry-go-round, 
provide equal opportunity for all and stop the squandering of our 
human and material resources?
Get behind the headlines in a clear, informative, tuition-free economics 
course tha't deals with jobs, wages, taxes, housing, profit, speculation etc. 
ATTEND ONE SESSION A WEEK FOR 10 WEEKS BEGIN1NG THE 
WEEK OF FEBRUARY 7. SELECT DAY AND TIME BELOW AND 
REGISTER TODAY.

MON., FEB. 7 TUES., FEB. 8 FRU FEB. 11 v 
1 to 2:30 P. M. 7 to 9 P. M. 1 to 2:30 P. M.

7 to 9 P. M.
No tuition fee. Text, study manual and registration — $10. No tests.
A certificate is awarded for satisfactory completion of the course.

HENRY GEORGE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
413 S. 10TH STREET

PHILADELPHIA, PA. 19147 
Phone: WA 2-4278

CHARTERED BY THE UNIVERSITY OF THE STATĖ OF NEW YORK

IŠTIESKIME PAGALBOS 
RANKĄ

Gavėnios metu pradeda
me RELIGINĖS ŠALPOS 
aukų rinkimą. Pernai Cle
velande buvo surinkta 2800 
dol. Religinės šalpos darbai 
ir uždaviniai didėja..^ Ti
kimės, kad ir šiais metais 
Clevelando ir jo apylinkės 
lietuviai jos darbus parems.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams už iki šiol 
parodytą geraširdiškumą, 
laukiame ir šiais metais jū
sų aukos. Taip pat kviečia
me iki šiol neprisidėjusius 
jungtis prie šio prasmingo 
šalpos darbo.

Aukas paštu (Čekius, ad
resuotus Lithuanian Cath. 
Religious Aid) prašome 
siųsti: Mrs. O. Žilinskas, 
1840 Caronia Dr., Lvnd- 
hurst, Ohio 44124 arba ati
duoti per Religinės šalpos 
rinkliavas abiejose lietuvių 
parapijose.

RELIGINĖS ŠALPOS 
GLOBĖJAI CLEVELAN
DE: Kleb. kun. Balys Iva
nauskas, kleb. kun. Gedimi
nas Kijauskas, S. J.

Religinės šalpos 
Komitetas

DRAUDIMAS .JUMS 
IR JŪSŲ ŠEIMAI

Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir 
tikrai įsitikinsite, kad Statė 
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS 
28801 Lake Shore Blvd.
Willowick, Ohio 44094 

Įstaiga 943-1202. 
Namai 731-1078

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus R.ealty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

/



1977 m. vasario 24 d. DIRVA Nr. 8 — 13CLEVELANDE
ir

Aurelija Balašaitiene

Jaunimo Kongreso atgarsiai
savo jauno balso skalę ir sa
vo dainavimo technika pri
mindama žinomą indėnę dai
nininkę Iwo Sumac. Pati dai 
na persunkta gilaus liūdesio 

... švelni melodeklamacija patriotiniais motyvais. Jos 
sveikina Adrianos Jocytės 
koncerto klausytojus. Lyg 
tolimas aidas, gitaros stygų 
lengvas palietimas lydi ne
žinomo autoriaus žodžius. 
Staiga Adrianos liekni pirš
tai stipriai užgauna gitaros 
stygas. ‘Tėvynės Lietuvos’ 
graudi, ilgesinga daina iš
spaudžia ašaras. ‘Brangi ša
lie prie Nemuno krantų’ - 
nostalgiškas refrenas harmo 
ningai derinasi su jaunosios 
gitaristės estetiška išvaizda, 
primenančią egzotišką, vos 
rasos tepaliestą gėlę. Dai
nuoja jį liaudies motyvais 
apie negrįžtančio bernelio il
gesį. Jos gitara verkia drau
ge su ‘Verkiančiu smuiku’, 
dainuodama motulės skaus
mą, kuri rauda savo sūnaus, 
žuvusio kovoje už tėvynę.

Pertraukos metu Grandi
nėlės parengiamoji grupė, 
savo jaunatvišku šokiu dar
niai papildydama Adrianos 
sukeltą jaunatvišką nuotai
ką, pasirodė kaip neblogai 
paruoštas vienetas, grakš
tus ir gracingas, savo stiliu
mi neabejotinai panašus į 
savo mokytoją Nijolę Balčiū
nienę.

Antrą programos dalį Ad
rianą pradėjo su baladės sti
liaus daina. Po to sekė ‘Žy
dėjo gėlės’. Čia Adriana pa
rodė jau skirtingą dainavi
mo stilių, apimdama platoką

"Iš Lietuvos platybių atėjęs 
vėjas yra aukščiausiojo Dievo 
globoj, Įkvėpęs mano krūtinę 
skaisčiais garsais. Juos aš lieju 
jums savo dainoj”...

tobulybės, tačiau jau vien pa 
ti tos popietės idėja yra gy
vas įrodymas, kad mūsų jau
nimas, sekdamas vyresniųjų 
pėdomis, ieško tarpusavio 
ryšio visame pasaulyje, kur 
tik yra gyvas lietuviško 
kraujo lašas.

Adrianos Jocytės dainavi
mo stilius ir žanras nėra įp
rastas mūsų visuomenėje. 
Esame pratę prie koncerti
nių solistų, dainuojančių ope 
rų arijas, arba liaudies an- 
samblių-chorų. Pramoginei 
muzikai neturėjome daug ta
lentų. Būdami iš prigimties 
konservatyvūs, esame linkę 
žiūrėti į naujus žanrus be
veik su panieka, o geriausiu 
atveju - su aštroka kritika. 
Tiesa, kad Adriana yra jau
nutė (vos 15 metų) mergaitė, 
kuri, nežiūrint jos orios ir

dvi ispaniškos dainos, kurio
se jautėsi Pietų Amerikos 
ritmas, buvo publikos šiltai 
sutiktos. Daina apie lietuviš 
ką pavasarį su grįžtančiais 
gandrais dangaus mėlynėje 
pasakojo apie tolimą gimtinę, grakščios laikysenos scenoje 
Paskutinioji daina, romantiš 
kai-erotiniu motyvu, žavėjo 
visus tiek savo paprastumu, 
tiek savo darnia harmonija 
su jaunosios viešnios išvaiz
da ir laikysena. ‘Į tolį tave iš 
lydėsiu. Į tolį išplauks balti 
laivai. Tau saulėtą dainą aš 
įdėsiu, kurią laimingas dai
navai’. deja, daina gerokai 
nukentėjo nuo nevykusio kir- jos įvairumo, dainuojant 
čiavimo, ką būtų galima leng skirtingo turinio dainas. Bet 
vai pataisyti, panagrinėjus jos gitaros valdymas yra jau 
mintį ir pakeitus kai kuriuos subrendęs ir natūralūs, 
žodžius.

Vietoje pertraukos, pati 
jauniausioji Grandinėlės gru 
pė pašoko keletą šokių. Jau 
ir Grandinėlės jauniausiųjų 
judesiuose buvo pastebimas 
kruopštaus darbo rezultatas, egzotiškos Argentinos, mū- 
Džiugu, kad Grandinėlės 
prieauglis nemažėja, tadėl ir 
jos vadovai turėtų su viltimi 
žiūrėti į ateitį, nes jų ilgame
čio darbo tąsa jau turi tvir
tus pagrindus. Tiek Grandi
nėlės pasirodymas, tiek ža
vioji tolimosios Argentinos 
Adriana, tą sekmadienio po
pietę atstovavo mūsų prie
auglį. Nors randame trūku
mų, suprantamai ieškodami

dar turi tobulintis savo srity
je. Jai dar stinga subrendu
sios moters temperamento, 
dainuojant erotinio turinio 
dainas. Jai dar stinga tikro 
įsigyvenimo į tragizmą, kurį 
reikia išgyventi, kad galima 
būtų perduoti su subtilia vi
daus jausmo gelme. Jai rei
kia ieškoti didesnio intonaci-

Nesileidžiant į gilesnę kon 
certo kritiką, o kritikos gir
dime daug, aš pirmoje eilėje 
noriu atkreipti skaitytojų dė 
mesį į tą faktą, kad jaunoji 
Adriana, viešnia iš tolimos ir Dainininkė Adriana Jocytė. J. Garlos nuotr.

The Transportation Eųuipment Group of Borg-War- 
ner Corp. is a major supplier to the automotive in- 
dustry: Ideas become reality through the ability of 
our employees at our research and development faci- 
lity located in the Oakland U. area. WWe are now 
providing an opportunity for:

PRODUCT DESIGNER
who can conceptualize, sketch and prepare drawings 
for new product components and assist a project 
engineer in meeting assignment deadlines.

The experience the successful applicant brings to this posi
tion should provide the ability to depict complex assemblies, 
an awareness of manufacturing prosesses and a comprohen- 
sion of materials. Mušt have automotive drive line compo- 
nent experience.

We are an equal opportunity employer, who pays well and 
provides a comprehensive benefit package and excellent 
workking conditions ip turn for above everage input and 
productivity. Qualified condidates are invitėd to send treir 
resume and salary reąuirement in confidencė to:

TRANSPORTATION EQUIPMENT GROUP

BORG. WARNER
—— CORPORATION

3001 W. BIG BEAVER

TROY, MICH. 48084

Attn.: BARBARA BISHOP

An Equal Opportunity Employer

sų tarpe atsirado tik mūsų 
paties jauniausio jaunimo 
pastangų dėka. Kai prieš 
vienerius metus Pietų Ame
rikoje įvyko pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, jo 
metu bene pirmą kartą efek
tingai pasireiškė viso laisvo
jo pasaulio lietuviškojo prie
auglio vieningumas. Bendro 
kraujo balso šaukiami, toli
mos Lietuvos praeitimi ir sa
vo tėvų gimtinės ilgesio riša
mi, mūsų jaunimas turėjo 
progos susipažinti ir su tais, 
kurie neturi laimės gyventi 
organizuotoje lietuviškoje vi 
suomenėje. Argentinoje, 
Brazilijoje ir kituose Pietų 
Amerikos kraštuose, nėra di 
dėlių lituanistinių mokyklų, 
jaunimo organizacijų, radijo 
valandėlių. Tenykštis lietu
viškas prieauglis yra atskir
tas nuo mūsų tiek fiziniai, 
tiek dvasiniai. Paskutinysis 
jaunimo kongresas didelę da 
lį mųsų išsklaidyto jaunimo 
suartino, supažindino ir su
kėlė jame norą savitarpiai 
padėti, bendrauti, suartėti.

Adianą Jocytę, Šiaurinės 
Amerikos lietuviškasis jau
nimas pamatė kongreso me
tu. Jau tada jos varpelio gry 
numo stiprus balsas žavėjo 
kongreso dalyvius. Grįžimo 
į JAV kelionė metu, Jurgis 
Joga, sesutės Lenkauskaitės 
su kitais dalyviais diskutavo 
Adrianos gastrolių galimy
bes. Jaunimas gali svajones 
paversti tikrove. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
kuriai pirmininkauja Gabija 
Juozapavičiūtė Toronte, su 
pavienių kolonijų jaunimo 
kongreso atstovais, ėmėsi 
iniciatyvos tam projektui 
įgyvendinti. Clevelando jau-

nimo atstovai, Jurgis Joga, 
Ugnelė Stasaitė, Nijolė ir 
Viktutė Lenkauskaitės, tal
kinami jaunimo organizacijų 
pajėgė koncertą išreklamuo
ti ir jį tinkamai pristatyti. 
Viktutė Lenkauskaitė suge
bėjo oriai ir skoningai prista
tyti viešnią publikai. Jauni
mo netrūko ir užkulisyje. Už 
danga buvo kiek per dažnai 
traukoma, nes Clevelando 
jaunuoliai, užburti jaunosios 
viešnios žavumu, siūlė savo 
paslaugas, lenktyniaudami 
vienas su kitu.

Vėliau buvo maloni proga 
susipažinti su Adriana ir jos 
mamyte dr. ir p. Lenkauskų 
vaišinguose namuose. Ponia 
Jocienė, jau Argentinoje gi
musi lietuvaitė, ištekėjusi už 
Argentinos lietuvio, nežiū
rint svetimos aplinkos, dai
liai kalba lietuviškai ir suge
bėjo Adrianą nuteikti lietu
viškoje dvasioje. Nedidelis 
Berisso miestelis, apie 60 
km. nuo Buenos Aires, netu
ri skaitlingos lietuviškos ko
lonijos. Mindaugo draugija, 
turėjusi savo chorą, neseniai 
užsidarė. Vienintelis lietuviš 
kas ryšys yra kas antrą sek
madienį laikomos Šv. Mišios, 
kurioms specialiai iš Buenos 
Aires atvyksta kun. Juozas 
Petraitis. Jocių šeimoje yra 
palaikomi lietuviški papro
čiai ir lietuviški patiekalai 
yra kasdieninis mėgiamas 
valgis. Jaunoji Adriana nuo 
trečių savo gyvenimo metų 
rodė stiprų palinkimą į mu
ziką. Nuo 8 metų ji ėmė gitą 
ros pamokas. Laimėjusi net 
keletą konkursų, nuolatos 
dalyvauja televizijos ir radio 
programose. Jos ispaniškų 
dainų repertuaras yra dide

lis, o ir lietuviškų dainų ji 
moka virš 30. Deja, neteko 
sužinoti dainų autorių, žo
džiai ir gaidos buvo gauti iš 
Lietuvių Centro Buenos Ai
res. Adriana groja ir dainuo
ja iš gaidų ir iš klausos. Atro 
do, kad ji rimtai žiūri į savo 
ateitį muzikos srityje, nors 
svajoja studijuoti mediciną. 
Nežiūrint jos jauno amžiaus 
ir kaikurių netobulumų, jos 
balso medžiaga yra puiki. 
Jei atkreipsime dėmesį į mi
lijonus uždirbančius mūsų te 
levizijoje pasirodančius dai
nininkus su gitaromis, pri
simenant kad ir Elvis Pres- 
ley, aš turiu vistik pripažinti 
kad Adriana toli gražu savo 
balsu ir potencialu nuo jų ne
atsilieka. Tačiau gal pati 
svarbiausia esmė yra tame, 
kad ji, Pietų Amerikos lietu
vaitė, buvo vienas iš tų aksti 
nų, kurie užmezgė pirmą ir 
tampru ryšį tarp mūsų ir Pie 
tų Amerikos jaunimo. Tai 
daug žadančios ateities pra
džia ir puikus įrodymas, kad 
mūsų jaunimas bręsta sąmo
ningais lietuviais, beieškan
čiais savųjų brolių ir sesių 
plačiame pasaulyje, jaučiąs 
tamprų ryšį bendros kultū
ros, bendros praeities ir 
bendro likimo tragizme. Tik 
tą tragizmą jie paverčia po
zityvia jėga, su tikru jaunat
višku entuziazmu ieškodami 
dainos, ne ašarų, ieškodami 
darbo dirvos, ne praeities 
šešėlių.

Aš linkiu Adrianai tobulin 
tis toliau ir grįžti vėl pas 
mus su naujomis dainomis, o 
mūsų jaunimo darbų inicia
toriams ieškoti vis naujų po
zityvių idėjų mūsų tautos gy 
vybės palaikymo darbe.
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K. Januška, Chicago .... 2.00
A. Zaparackas, Royal Oak 3.00 
J. Roland,

San Francisco, Ca..........7.00
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus parama Dirvai 
iš gauto baliaus pelno 454.29 

A. Sukauskas, Detroit .. 10.00 
V. Šeštokas, Los Angeles 7.00 
A. Kasnickas, Harbert, Mi. 7.00 
A. Penkauskienė, Cleve.
J. Vasilauskas,

Vennor, N. J......................
A. Matioška, Dorchester
K. Petrauskas, Chicago ..

Vitkus, Rochester .... 
Kerelytė, Lemont .... 
Šumakaris, Cleveland 
Matuzas, Chicago ....

A. Vokietaitis,
New Haven, Conn..........

J. Budrys, Chicago...........
V. Jankūnas, Rochester ..
M. Vaišnys, Ocean City ..
A. Šileika, Detroit ...........
J. Vilutis, Chicago ...........
So. Boston Lithuanian

Citizen’s Association ..
S. Kęsgailą, Montreal ....
D. Vaičiūnas, Cleveland
S. Nutautas, Sodus, Mi.
P. Turuta,

Grand Rapids .
P. Mitalas,

Jacksonville, Fla...............12.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Z

25,00
5.00
2.00
7.00

7.00

A. Jonaitis vadovauja vėliavų pakėlimui

2.00

7.00
7.00
7.00

Mass.......... 1.00

prie laisvės paminklo Clevelande Vasario 16 d. 
J. Garlos nuotr.

2.00
2.00
2.00
5.00
2.00

10.00

MINĖSIMI? DR. JONĄ 
BASANAVIČIŲ

ALT S-gos Clevelando 
skyrius vasario 27 d. 4 v. 
p. p. Lietuvių Namuose že
mutinėje salėje rengia dr. 
Jono Basanavičiaus paminė
jimą. Paskaitą skaitys dr. 
J. Jakštas.

Po paskaitos kavutė.
Visa lietuvių visuomenė 

maloniai kviečiama atsilan
kyti.

PARAMA
DIRVAI

2.00
2.00
2.00
7.00
2.00

7.00
2.00
2.00

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

5.00

7.00

K. Bendoraitis,
Schwetzingen .

Br. Magdūšauskas,
Schwetzigen .................... 4.00

J. Žebrauskas, Chicago .. 7.00
R. Guzulaitis,

Indianąpolis
A. Markevičius,

E. Chicago........................12.00
\ M. Krasauskas, Chicago 2.00

S. Trinka, Chicago........... 3.00
G. Klimov,

Broomfield, Co.
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje
V. Vilkaitis,

Cambramata, Australia 7.00 
E. J. Jansonas,

Osterville, Mass.

2.00

50.00

7.00

P. Mekas,
Hyannisfort,

P. Mačiulaitis, Union, N. J. 7.00 
S. Petravičius,

Rancho Palos Verdes ..
V. Janovich, Frenchtown
M. Liauba, Cincinnati, O.
V. Andrašiūnas, Cleveland 2.00 
P. Skirgaila,

Burlington. Ont...............
S. Paulauskis,

Quincy, III. ...................
V. Sakas, Cleveland .... 
A. Pinkus, Cleveland ....
A. Jonys, Delanco, N. J.
J. Matiukas, Woodhaven
K. Siliūnas,

Flushing, N. Y..................
N. N., Rockford, III.- .... 
P. Druseikis, Rochester
L. Dautartas,

Richmond Hts., Ohio .. 2.00 
( V. Augustinas,

Richmond Hill, N. Y. .. 5.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 10.00 
J. Ališauskas, Cicero .... 
G. Miller, Wheeling, Va.
B. Sutkus,

Richmond Hill, N. Y. .. 
J. Gaižutis, Detroit...........
J. Rimkūnas,

Hammond, Ind..................
V. Vaitužis,

Sattellite Beach, Fla. .. 7.00 
B. Briedis, Chicago........... 7.00
P. Seniūnas, Chicago .... 3.00 
J. Reedy, Elizabeth........... 7.00
A. Baltrukonienė,

Fairview Park, Ohio .. 2.00 
P. Pečenkis, Elizabeth .. 7.00 
R. Jurkūnienė, Lomita .. 5.00 
P. Pečiulis, Chicago...........17.00
J. Adomaitis,

Canandaigua

7.00
2.00

2.00
9.00

12.00

7.00
4

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

J. Klausa, Philadelphia ..
P. Indreika, Chicago ....
S. Tallat-Kelpša,

Maltimore .......................
A. Kačanauskas,

Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
V. Sutkus,

Bad Kreuznach ............27.00
S. Pročkys, Chicago ....12.00 
M. Meiliūnas,

Tempe, Ariz. ..
V. Vereneckas,

Waterbury ....
V. Jaškauskienė,

Dayton, Ohio .. 7.00

Gėlių ir namų parodoje pastatytas šilumos energija taupan
tis namas. Paroda Clevelande įvyks kovo 5-13 d.

Mokame aukščiausių nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam

išimtas 
nemokamas

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną diencj ir 

išmokamas du kartus metuose

<•

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubš ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzaftiuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open
Saturdays

Closed 
Mondays

Zuperio! Avino/
"and loan association

MAIN-OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario šešioliktosios 
minėjimas Clevelande Įvy
kęs vasario 20 d. buvo pra
dėtas pamaldomis abiejose 
parapijų šventovėse.

Akademinė dalis Įvyko 4 
v. p. p. Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
salėje. Minėjimą, Įnešus vė

BUDGET STORE

MERGINŲ IR MOTERŲ 'MUU MUUS’ 
LABAI PATOGŪS NEŠIOJIMUI

7.99
Prisilietimas šilkinio minkšto acetate 
nylono mezginio muu muu yra malonus 
bile kuriuo laiku. Patogus apvalus 
kaklo kirpimas ir dvi didelės kišenės 
paryškina malonumą.
Pasirinkite iš šviesių ir tamsių 
spalvų dydžiuose S.M.L. 38-44.

Dept. 937-Budget Loungevvear, All Stores.
Order by phone 24 hours, every day^ 664-6666. 
Outside Cuyahoga Co. call toll-free: 1-800-362-0700.

Pirkite mieste penktadienį 10 iki 6. 
Skyriuose 10 iki 9:30, Sheffield iki 9. 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE 
STAMPS.

liavas, atidarė ALT sky
riaus Pirmininkas A. Ruk
šėnas trumpu žodžiu. Po to 
pristatė minėjime dalyva
vusius kūrėjus savanorius 
J. BarniškĮ, V. BraziulĮ, V. 
Čepukaitį, A. Johansoną, V. 
KasakaitĮ (dėl ligos nega
lėjęs atvykti), J. Lozoraitį, 
dr. K. PautienĮ ir V. šen- 
bergą.

Į minėjimą atsilankė Cle
velando meras Ralph Perk, 
kuris Vasario 16 paskelbė 
savo deklaracijoje Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
dieną. Proklamacijų buvo 
paskelbta ir Ohio guberna
toriaus bei miesto tarybos.

DIRVA

Pagrindinį žodį tarė sve
čias iš New Yorko Batuno 
pirm. inž. K. Miklas.

Pabaigoje buvo plojimu 
priimta rezoliucija, kuri bus 
pasiųsta JAV vyriausybei.

Pirmoji dalis užsitęsė 
apie poros valandų ir po 
pertraukos sekė meninė 
dalis, kurią atliko sol. Vio
leta Balčiūnienė ir Cleve
lando ramovėnų vyrų cho
ras.

Minėjime buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo 
ląisvinimo reikalams. Su
rinktoji suma bus paskelb
ta vėliau.

• Vilius Bražėnas, kovo 
2 d. 8 v. v. The Marriott Inn 
salėje, 150 St. ir 1-71 ke
lias, John Birch organiza
cijos rengiamame susirinki
me skaitys paskaitą apie 
vakarų ”detente” su komu
nistiniu pasauliu. įėjimas 
auka 2 dol.

• Namų ir gėlių paroda 
Clevelande Convention Cen
tre vyks nuo kovo 5 iki 13 d. 
Šiais metais bus išstatytas 
saulės spinduliais apšildo
mas namas ir daug sodinin
kystės pavyzdžių. Be to, bus 
įvairūs meniniai pasirody
mai.

Radijo peticijai 
reikia 
10,000 parašų

Clevelando tautybių ra
dijo programų direktoriai, 
savo klausytojų remiamiį, 
suorganizavo stiprų pasi
priešinimą prieš WXEN ra
dijo stoties savininkus, ku
rie nutarė panaikinti septy
niolikos tautybių progra
mas. Po vasario 6 dienos 
viešo protesto susirinkimo 
ir mero Ralph Perko su
šaukto posėdžio su Booth 
Broadcasting bendrovės pre 
zidentu, tautybių radijams 
buvo duota dar trisdešimt 
dienų (iki kovo 12) trans
liuoti savo programas, šiuo 
pratesimu buvo laimėtas 
laikas suorganizuoti tauty
bių radijo sąjungą ir pa
samdyti advokatą. Cleve
lando valstybinio universi
teto prof. Ann Aldrich, dės
tanti federalinės komuni
kacijos teisę, kuri taip pat
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HOME 
&FLOWER 

SHOW
MARCH&B

PLŪS
250 energy saving exhibftors 

9 free air trips, child care center

Eleven formai 
gardens, for 
decorator 
shovvcases

Decorated
Energy saving 

model home

Cedar Point 
Frontier

Twostages 
of continuous 
entertainment

DISCOUNTTICKETS
Retail Ftorists. Gardeli 
Clubs. and Conven
tion Center Box Office 
All Branches oi Euclid 
National Bank Dis- 
count Coupons at all 
ARCO Stations and 
FAZIOs the Food 
People

yra praktikuojanti advoka
tė, sutiko formaliai sudary
ti bylą FCC komisijoje 
prieš WXEN radijo savi
ninkus.

Pirmasis uždavinys yra 
surinkti 10,000 parašų pro
testo peticijai, kurią tauty
bių radijo programų advo
katai Įteiks FCC komisijai 
Washingtone ir eventualiai 
apeliciniam teismui, jeigu 
FCC komisija atmestų pe
ticiją.

Apskritai, vilčių yra ne
daug šią bylą laimėti, bet 
vieningas tautybių pasiprie
šinimas sulaukė daug dėme
sio amerikiečių didžiojoje 
spaudoje. Vedamuosiuose ir 
radijo skiltyse komentuoja
mos tautybių radijo proble
mos, plakamos stambios 
prekybos firmos, kad jos 
neduoda tautybių progra
moms gerai apmokamų 
skelbimų ir jų neremia.

Washingtone FCC komi
sija ir kongreso atstovai 
yra užversti protesto laiš
kais. Tautybės nemano len
gvai pasiduoti ir už savo 
teisėtus reikalavimus yra 
pasiryžiusios stipriai pako
voti.

Lietuvių Tėvynės Garsų 
programa gal ras kurioje 
kitoje radijo stotyje savai
tinę valandą, bet Baltijos 
Aidai po kovo 12 greičiau- 
ciai visiškai nutils.

SPECIAL RTA 
LOOP SERVICE 
Sat and Sun/only 11 
a m to 9 p.m Termi
nai and Muny Lots

SHOW HOURS:
11 a m toiOp.m 

Daily
Sun. March 13th 11 

a m to8p.m.

RIČARDAS DAUTARTAS, 
studijuojąs Ohio Statė univer
sitete, su savo broliais sudaręs 
kvartetą ”The Four Dautartas 
Brothers” yra koncertavęs 
tarptautiniame Folk Singers 
festivaly ir dainavęs Cafarelli 
Operos Co. pastatymuose, bei 
radijo ir TV programose. Kovo 
5 ir 6 d. 4:30 ir 5:30 vai. dai
nuos gėlių ir namų parodoje 
Convention centre Clevęlande.

• Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnąvimus gau
site kreipdamiesi j*Z. Obe- 
lenį teL 531-2211.

Tautybių radijo programų vedėjų sušauktame mitinge kalba J. Stempužis. Šalia sėdi me
ras R. Perk ir kt. miesto pareigūnai. J. Garlos nuotr.



DIRVA
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ DEŠIMTMETIS
Lietuvių tautiniai Namai 

(Lithuanian National Hali, 
Ine.), Chicagoje, šiais me
tais mini savo veiklos de
šimtmeti. Sukaktį paminėti 
ir tolesnės ateities bruožus 
iškelti sudarytas platus 10- 
čio minėjimo komitetas. Ko
miteto nariai buvo susirin
kę posėdžio ir pasikeitė nuo
monėmis dėl turimų uždavi
nių. Sėkmingesniam darbui 
komitetas sudarė prezidiu
mą šios sudėties: Matilda 
Marcinkienė, Albertas Ke
relis, Antanas Kalvaitis, Al
gis Visockis ir Juozas žvy- 
nys. Prezidiumas stropiai 
rengia minėjimo programą 
ir kviečia asmenis paski
riems programos1 punktams 
pravesti.

Minėjimo pagrindinis mo
mentas, susiejamas su Lie
tuvių Tautinių Namų visuo
tiniu dešimtuoju metiniu 
susirinkimu, šaukiamu 1977 
m. kovo 19 d., nuosavose pa
talpose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Po susirin
kimo ten pat rengiamas 
banketas, kurio meninėje 
programoje maloniai sutiko 
dalyvauti Lietuvos Valsty
binio Teatro b. aktorius ir 
grožinio žodžio puoselėtojas 
Henrikas Kačinskas.

P A D e K A
A t A 

VYTAUTAS BILIŪNAS
Mūsų sūnus, vyras ir tėvas mirė 1977 m. sau

sio mėn. 12 d. ir buvo palaidotas sausio mėn. 18 d. 
šv. Jono kapinėse Springdale — Stamford, Conn.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Martinkui, kun. 
S. Ylai, kun. A. Naujokui ir Putnamo seselėms 
už atlaikytas šv. Mišias ir maldas už Vytauto sielą.

Dėkojame JAV LB Krašto Valdybos pirminin
kui A. Gečiui ir visiems, kurie užpirko šv. Mišias 
už velionio sielą, prisiuntė gėlių prie jo karsto, 
pareiškė mums užuojautą spaudoje, laiškais ir 
asmeniškai, aukojo Vytauto atminimui Putnamo 
seselėms, Kultūros židiniui Brooklyne, Maironio 
lituanistinei mokyklai Brooklyne, „Darbininko” 
laikraščiui ir kitoms lietuviškoms kultūrinėms or
ganizacijoms.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už parodytą didelį nuoširdumą mūsų skau
daus liūdesio dienose.

žmona — Gliorija, duktė — Gailė, 
sūnus — Mykoliukas ir 

tėvas — Mykolas su žmona Janina

r™*-—™——■—
A.9 A.*

VYTAUTUI MAURUKUI 

mirus, jo brolį JUOZĄ MAURUKĄ su šei

ma ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame

I Halina ir Antanas
Milakniai

California

____________

• Dr. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, porai savaičių 
išskrido į Europą ir susitiks 
su Italijos ir Anglijos lietu
viais.

• Trans-Atlantic Travel 
Service, vadovaujama Aldo
nos Adomonienės, praneša, 
kad nuo VASARIO 21 DIE
NOS pradėjo naujas darbo 
valandas: kasdien nuo 9:00 
iki 5:00 vai., PENKTADIE
NIAIS nuo 9:00 iki, 7:00 
vai. vak. ŠEŠTADIENIAIS 
UŽDARYTA.

Pirmoji EKSKUSIJA Į 
LIETUVĄ išvyksta BA- 
BANDŽIO 6 DIENĄ. Dėl 
sekančių "977 metų EKS
KURSIJŲ Į LIETUVĄ 
tvarkaraščio skambinkit ar 
rašykite į: TRANS AT- 
LANTIC TRAVEL SERV
ICE, 393 West Broadway,
P. O. Box 116, South Bos- 
ton, Mass. 02127. Telefonas: 
(617) 268-8764.

• Tomas Venclova, nese
niai atvykęs iš ok. Lietuvos, 
kur pasireiškė disidentinia
me sąjūdyje, praeitą penk
tadienį dalyvavo New Yor
ke Lietuvos gen. konsulato 
suruoštame Vasario šešio
liktosios minėjime. Į minė
jimą atsilankė daug užsie
nio diplomatų ir New Yorko

J

DIRVAI PAREMTI 
PIETUS CHICAGOJE

Dirvos Atstatymo Komitetas ruošia Dirvos skaitytojų — 
rėmėjų pietus 1977 M. KOVO 6 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL. 
p. p., Lietuvių Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė.

Pietuose kviečiami dalyvauti visi. Kiekvienas dalyvis moka — 
10.00. Smulkesnėms informacijoms ir rezervacijoms skambinti telef.: 
B. Paplėnienė — 735-0079 ir Pr. Kašinba — 863-2411. — 863-2411.

miesto atstovai. T. Venclo
va yra apsistojęs p. Jurašus 
ir pareiškė, kad į Sovietiją 
nebegrįšiąs ir vi'sas savo jė
gas pašvesiąs kovai už žmo
gaus teises sovietų paverg
tuose kraštuose.

LOS ANGELES
NAUJA LIETUVIŠKA 

ŠEIMA

Rimas ir Rūta (Mockutė) 
Anelauskai

Š. m. sausio 15 d. Los An
geles šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje, kun. 
dr. Markaitis sutuokė inž. 
Rimą Anelauską su Rūta 
Mockute. Nuotaikingas ves
tuvių pokylis buvo Latvių 
Kultūros Centro salėje, ku
riame dalyvavo apie 200 
svečių.

Inž. Rimas Anelauskas 
baigęs Loyolos Universitetą 
Los Angeles, yra skautų 
akademikų korp! „Vytis” 
filisteris.

Rūta Mockutė baigusi psi
chologiją Illinois Universi
tete Urbanoje. Gyvendama 
Clevelande baigė Vysk. Va
lančiaus lituanistinę mo
kyklą, priklausė skautėms 
ir tautinių šokių grupei 
Grandinėlė, šiuo metu yra 
Korp! Neo-Lithuania filis- 
terė ir Los Angeles lietuvių 
radijo valandėlės pranešėja.

WASHINGTON
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario šešioliktoji, lie
tuvių tautos didžioji šventė, 
buvo atžymėta Washingto- 
ne minėjimu š. m. vasario 
13 dieną, kurį surengė Lie
tuvių Bendruomenės Wa- 
shingtono apylinkės valdy
ba. ši 59-toji Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
sukaktis buvo pradėta pa
maldomis už Lietuvą Šv. 
Mato katedroje. Toliau, mi
nėjimas buvo tęsiamas 3 
vai. p. p. latvių namuose 
Washingtono priemiestyje, 
Rockville.

Minėjimą sklandžiai ir 
darniai pravedė LB Wa- 
shingtono apylinkės pirmi
ninkė Rūta Krivickaitė- 
Penkiūnienė pakviesdama 
kun. dr. žiūraitį sukalbėti 
invokaci’ją. Po to, dr. Sta
sys Bačkis, dabartinis Ne
priklausomos Lietuvos at
stovas Washingtone, tarė 
šventės nuotaikai pritaikin
tą žodį.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo iš Chicagos atvykęs į šį 
minėjimą dr. Kazys Bobe
lis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas. Jis savo 
jautria kalba skatino lietu
vius mesti pasitaikančius 
tarpusavius nesutikimus ir

* Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos vadovybė, 
įsigijimui koncertinio piani
nui, kovo 5 d. 7:30 v. v. nau
joje parapijos salėje rengia 
koncertą, kurio programą 
veltui sutiko atlikti: R. 
Apeikytė, A. Pavasaris, S. 
Pautienienė, B. Dabšienė, R. 
Dabšys, H. Paškevičius, J. 
čekanauskienė, F. Korsak 
ir vyrų kvartetas. Visi kvie
čiami atsilankyti.

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 13 d., tuojau po pa

maldų, šv. Kazimiero para
pijoje, Los Angeles skau
tai ir skautės rengia didelę 
ir įdomią Kaziuko mugę.

Mūsų mielas jaunimas la
bai kruopščiai ruošiasi šiai 
mugei. Skautai skaptuoja 
medžio žvakides ir kitus 
raižinius, skautės ruošia 
rankdarbius tautiniais mo
tyvais.

Bus gera proga įsigyti 
tinkamų dovanų gimtadie
niams, vardinėms ir t.t. 

neesminius ginčus bei 
šmeižtus vieni kitus, o vie
toje to savo išgales ir suge
bėjimus skirti kovai už mū
sų Tėvynės išlaisvinimą ir 
žmogaus teisių atstatymą 
okupuotoje Lietuvoje. Kal
bėtojas ragino savo tautie
čius tuo reikalu rašyti savo 
kongresmanams, senato
riams ir net JAV Preziden
tui, nes niekas nesirūpins 
pavergtos Lietuvos laisvi
nimo klausimais, jei mes 
patys jų nejudinsime ir už 
jų įgyvendinimą nekovosi
me. Dr. K. Bobelis iš klau
sytojų susilaukė gausių plo
jimų už taip turiningą ir 
drąsią kalbą. Taip pat, šia 
proga trumpu žodžiu svei
kino visus lietuvius Thomas
H. Gerth, Baltijos reika
lams Valstybės Departa
mente viršininkas, pabrėž
damas, kad jam Baltijos 
tautų klausimai yra prie 
širdies ir visuomet jais rū
pinsis ir lietuvių laisvės as
piracijas rems. Be to, šios 
šventės proga, lietuvius 
sveikino estų atstovas ir 
latvių kalbėtojas savo lin
kėjimus užbaigė lietuviš
kai: „Lai gyvuoja Laisva 
Lietuvai!” Dr. Jonas Genys, 
Baltijos komiteto narys, 
perskaitė šiai šventei pri
taikytą rezoliuciją, kuri mi
nėjimo dalyvių buvo užgir- 
ta gausiais plojimais. Ofi
cialioji minėjimo dalis buvo 
užbaigta Lietuvos himnu.

Toliau, dainininkė Elenu- 
tė Jurgėlaitė gražiai padai
navo tris lietuviškas dainas. 
Solistė buvo klausytojų šil
tai sutikta ir apdovanota 
gėlių puokšte. Po to, minė
jimo dalyviai buvo pavai
šinti kava ir pačių šeiminin
kių keptais pyragais.

Aldona S. Michelevičienė

0WNER/ OPERATORS
Dalias- and Mavis need cab over 

tandem axle tiraclors to haul ma
chine ry to all points. East of the 
Mississippi River. Jnterested in im- 
proving your-self call Personnel.

COLLECT 
1-414-658-4831 

Egual Opportunity Employer

DUPLICATOR 
OPERATOR 

BORING MILL 
OPERATOR 

MOLD MAKER
JOURNEYMAN ONLY NEED APPLY. 
PLENTY OF OVERTIME. EXCEL- 
LENT WAGES AND FRINGE BEN- 
EF1TS.

APPLY:
OLSONITE CORP.

8801 CONANT
DETROIT. MICH. 182Į1

Equai Opportunity Employer
(8- lin
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